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Acta da reunião ordinária da 

Câmara Municipal da Marinha 

Grande, realizada no dia dois de 

Setembro de dois mil e dez.    

 

 

 

 

 

Aos dois dias do mês de Setembro de dois mil e dez, no Salão Nobre dos Paços do 

Concelho, reuniu a Câmara Municipal da Marinha Grande, sob a presidência do Presidente, Dr. 
Álvaro Manuel Marques Pereira, com a presença dos seguintes Senhores Vereadores:  
 

 Alberto Filomeno Esteves Cascalho; 
 Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho; 
 António Manuel Jesus Ferreira dos Santos; 
 Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira; 
 Paulo Jorge Campos Vicente; 
 Vítor Manuel Fernandes Pereira. 

 
O Sr. Presidente abriu a reunião, eram 14:50 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
    

O Sr. Vereador Dr. Alberto Filomeno Esteves Cascalho informou no início da reunião 

que teria que se ausentar por volta das 18:00 horas, o que veio a acontecer, quando eram 18:10 
horas, durante a leitura da declaração de voto dos eleitos do P.S. relativa à aprovação do ponto 

21 da ordem do dia, não tendo regressado. 
 
A Sr.ª Vereadora Dr.ª Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho chegou à reunião 

pelas 15:05 horas, durante o período de antes da ordem do dia. 
 
Nenhum dos membros do executivo presentes declarou qualquer impedimento na 

votação dos assuntos objecto de deliberação nesta reunião, salvo os casos em que na 

deliberação se menciona expressamente a causa do impedimento. 
 

 


 
 

ORDEM DO DIA 
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1. NOVO REGULAMENTO DA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA 

MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 
 

2. REQ. N.º 1887/10 � PC N.º 84/10 � METAVIL � EMPRESA 

TRANSFORMADORA METALO-VIDREIRA, LDA. 

 

3. REQ. N.º 1736/10 � PC N.º 559/05 � CARTONARTE � INDÚSTRIA DE 

CARTONAGEM, LDA. 

 

4. REQ. N.º 1813/10 � PC N.º 27/10 � JOSÉ SANTOS CRUZ 

 

5. REQ. N.º 1984/10 � PC N.º 251/09 � CRISTIANA SOFIA ALVES MATOS 

DUARTE 

 

6. REQ. N.º 1789/10 � PC N.º 152/10 � JOSÉ GOMES FERREIRA 

 

7. REQ. N.º 1920/10 � PC N.º 111/10 � MARIA ADELINA SOUSA CARREIRA 

 

8. REQ. N.º 1651/10 � PC N.º 271/09 � OUTEIROBRA � CONSTRUÇÕES CIVIS, 

LDA. 

 

9. REQ. N.º 1994/10 � PC N.º 299/06 � NOVA PADARIA DO ENGENHO, LDA. 

 

10. REQ. N.º 1848/10 � PC N.º 12/09 � SANTA CASA DA MISERICORDIA DE 

MARINHA GRANDE 

 

11. REQ. N.º 1897/10 � PC N.º 67/09 � RUI MANUEL VENDEIRINHO FRANCISCO 

 

12. REQ. N.º 1969/10 � PC N.º 307/08 � JOSÉ ANTÓNIO POVOAS MENDES LEAL 

 

13. REQ. N.º 2010/10 � PC N.º 123/08 � ASSOCIAÇÃO SOCIAL, CULTURAL E 

DESPORTIVA DE CASAL GALEGO 

 

14. REQ. N.º 1928/10 � PC N.º 260/08 � SOCIEDADE DESPORTIVA E CULTURAL 

DE TRUTAS 

 

15. REQ. N.º 1936/10 � PC N.º 52/08 � JUDITE DIAS FERREIRA VALE SANTOS 

 

16. REQ. N.º 2002/10 � PC N.º 07/09 � ANTÓNIO JOSÉ LETRA TOMAZ 

 

17. REQ. N.º 1982/10 � PC N.º 683/06 � CÉSAR FILIPE DIAS SIMÕES 

 

18. REQ. N.º 2166/09 � PC N.º 34/09 � JOAQUIM MARQUES SILVA 
 

19. 18.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2010 
 

20. ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA ÀS CONTAS DO MUNICÍPIO DA 

MARINHA GRANDE PARA O ANO DE 2010 
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21. ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DE TARIFAS DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA E DO REGULAMENTO DE TARIFAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS 

RESIDUAIS E DE RECOLHA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

URBANOS DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE 
 

22. ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO 

DEFICIENTE MENTAL � PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
 

23. ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL TENDENTE AO 

PROVIMENTO DE TITULAR DO CARGO DE CHEFE DA DIVISÃO DE 

ACÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO E DESPORTO 
 

24. TOMADA DE POSSE DOS NOVOS ÓRGÃO SOCIAIS DA CASA DE PESSOAL 
 

25. DECISÃO FINAL DE APLICAÇÃO DE COIMA NO ÂMBITO DO PROCESSO 

DE CONTRA-ORDENAÇÃO Nº 61/CO/2007, EM QUE É ARGUIDA A 

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICO CLUBE MARINHENSE. 
 

26. DECISÃO FINAL DE APLICAÇÃO DE COIMA NO ÂMBITO DO PROCESSO 

DE CONTRA-ORDENAÇÃO Nº 144/CO/2008, EM QUE É ARGUIDO 

ANTÓNIO MOREIRA SANTO. 
 

27. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR ACIDENTE 

DE VIAÇÃO, APRESENTADO POR DULCE MARIA DE FONT MARTINS � 

RUA GUILHERMINO MARQUES - MARINHA GRANDE - DEFERIMENTO 
 

28. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE UM 

ACIDENTE DE VIAÇÃO. REQUERENTE: SUSANA CATARINA MENDES 

CODINHA LOPES. 

 

29. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR ACIDENTE 

DE VIAÇÃO, APRESENTADO POR JOSÉ AUGUSTO JORGE MARIA. 

DEFERIMENTO. 
 

30. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE ALIENAÇÃO DE GARAGEM DO BAIRRO 

SANTA ISABEL. DECISÃO FINAL. REQUERENTE: ABÍLIO MARTINS 

SILVÉRIO. 
 

31. CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

URBANOS E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, 

COLOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO, LAVAGEM E 

DESINFECÇÃO DE CONTENTORES E BALDES NO CONCELHO DA 

MARINHA GRANDE � ADJUDICAÇÃO 
 

32. RATIFICAÇÃO DO DESPACHO N.º 269/AP/SGAE/2010. CONCURSO 

PÚBLICO N.º 05/2010. 
 

33. CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2010: REDE DE SANEAMENTO DO LUGAR DE 

ALBERGARIA - COLECTOR B34   

CONCURSO PÚBLICO N.º 02/2010: REDE DE SANEAMENTO NO LUGAR DA 

PASSAGEM - VIEIRA DE LEIRIA - SUB-BACIA 1 - 1ª. FASE 
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34. BENEFICIAÇÃO DA RUA ANTÓNIO MARIA DA SILVA � CONCURSO 

PÚBLICO Nº. 01/2009 (DIRM) � APROVAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO 
 

35. XXII TORNEIO DE VOLEIBOL DE PRAIA S. PEDRO DE MOEL � PEDIDO 

DE APOIO 
 

36. GRUPO DESPORTIVO CASA ÁGUIA COMPETIÇÃO � PEDIDO DE APOIO 

 

37. ATRIBUIÇÃO A TÍTULO EXCEPCIONAL DE HABITAÇÃO SOCIAL SITA 

NA AVENIDA DA LIBERDADE BLOCO M 1.º DIREITO, CASAL DE MALTA, 

A LEONEL VIEIRA CUNHA, POR MOTIVO DE RISCO EMINENTE DE 

RUÍNA DA RESIDÊNCIA ACTUAL. 
 

38. ACTUALIZAÇÃO ANUAL DE RENDAS APOIADAS PARA ENTRADA EM 

VIGOR A PARTIR DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO 

 

39. REAPRECIAÇÃO DO VALOR DE ALGUMAS RENDAS DE HABITAÇÃO 

SOCIAL, POR MOTIVO DE REAJUSTAMENTO DO RENDIMENTO 

MENSAL CORRIGIDO. 
 

40. AVERBAMENTO NO TÍTULO DE INSCRIÇÃO E AQUISIÇÃO DA 

FRACÇÃO CORRESPONDENTE AO R/C A DO BLOCO 30, SITO NA RUA 

GENERAL HUMBERTO DELGADO, A FAVOR DE CESÁRIO JOSÉ MENDES 

MATOS. 
 

41. RESUMO DE TESOURARIA 

 

42. ATENDIMENTO PÚBLICO 

 

 



 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

 O Sr. Vereador Dr. Vítor Pereira solicitou esclarecimentos relativamente às AEC�s, 

uma vez que disse ter chegado ao seu conhecimento que a empresa que ganhou o 
concurso estaria a pagar aos professores um preço por hora inferior ao determinado por 

lei. Referiu que, a ser assim, estamos perante uma situação ilegal, tendo questionado se 

compete à Câmara exercer qualquer actividade fiscalizadora ou se é à DREC. 
 

A Sr.ª Vereadora do pelouro, Dr.ª Cidália Ferreira, respondeu informando que neste 
momento não dispunha dos valores, mas vai obter esses dados para poder responder 

logo que possível.  
 
 

 O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho abordou os seguintes assuntos: 
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1. Manifestou preocupação pelo facto de a Câmara Municipal não ter conseguido 

obter outra saída que não a expropriação integral da área ocupada e necessária à 

empreitada da Ribeira das Bernardas, uma vez que ao expropriar está explícito o 

reconhecimento da propriedade do terreno. Referiu ainda que está preocupado 
com o que se seguirá, em casos semelhantes, sempre que haja necessidade de 

negociação com a Câmara Municipal, pois penalizará fortemente o erário 

público. Dado que há intervenções naquela área que estão suspensas, julga que 
seria conveniente acautelar outras situações naquele lugar. 

 
2. Perguntou se houve alteração à situação do processo do Pátio da Inês, na 

sequência do que foi analisado anteriormente. 
 

3. Qual o ponto da situação da revisão do PDM. 
 

4. Relativamente às águas do Parque da Cerca, parece-lhe que as mesmas já estão 

com muito lodo e muito escuras. 
 

Em relação ao ponto 1, o Sr. Presidente informou que caso não se avançasse para a 

expropriação não se acabava a obra. Ao longo das negociações foi possível chegar a 

valores considerados honestos para os três proprietários dos terrenos. Até os próprios 

advogados assim o consideravam. Contudo, os proprietários vieram propor um valor 
indemnizatório de 200 mil euros para os três e ficarem para todo o sempre no local, 
quando é sabido que há um plano para aquele local. Assim, os três proprietários irão ser 

tratados de igual forma. 
 
No que diz respeito aos pontos 2 e 3 o Sr. Presidente disse que trará informação na 

próxima reunião. 
 
Em relação ao ponto 4 o Sr. Vereador Paulo Vicente informou que os serviços estão 

atentos à qualidade das águas do Parque da Cerca. 
 

 

 O Sr. Presidente colocou à apreciação de todo o executivo os seguintes assuntos, com 

vista a serem analisados em próxima reunião: 
 

1. Pedido de cedência de um terreno junto à Capela da Garcia para a construção de um 

monumento em homenagem aos combatentes na guerra do Ultramar; 
2. Celebração de contrato de arrendamento para fins não habitacionais, da casa junto 

ao edifício da Câmara, pelo valor de 3.500�/mês, por um período de 10 anos, com 

hipótese de compra, sendo a recuperação de todo o edifício por conta do 

proprietário, que cede o pátio e permite a ligação com a Câmara. 
 

O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho referiu que em relação ao ponto 1, e tendo em 
conta que o universo abrangido é de cerca de 100 pessoas, já lhe parece ser 

significativo, pelo que não se opõe. Em relação ao ponto 2, alertou para que haja algum 
cuidado na elaboração das obras. 
 
O Sr. Vereador Dr. Vítor Pereira referiu, relativamente ao ponto 1, que nada tem a 
opor, uma vez que se trata apenas da ocupação de um espaço público que está vazio, 

com a condição de o desenho do monumento ser aprovado pela Câmara Municipal. Em 
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relação ao ponto 2, disse que está de acordo com o crescimento das instalações, 

alertando para que haja cuidado com o arrendamento. 
 

 

 O Sr. Presidente informou o executivo sobre o andamento das negociações com vista 

ao futuro arrendamento ao Ministério da Justiça do r/c do ATRIUM. 
 
 

 O Sr. Presidente solicitou a apreciação e votação de quatro assuntos não incluídos na 

ordem do dia, que foram identificados pelo Sr. Vereador Paulo Vicente, o que foi 
aceite por todos, dado a sua urgência.  
Os referidos assuntos foram votados após a votação de todos os assuntos que constituem 
a ordem do dia. 
 

 

 Antes de se entrar na apreciação do ponto 1 da ordem do dia, o Sr. Vereador Dr. 

Alberto Cascalho pediu, tendo em conta que o acesso aos documentos lhe foi facultado 
muito em cima da hora, que em situações semelhantes os documentos sejam entregues 
com maior antecedência.  

 Relativamente a este assunto, o Sr. Vereador Dr. Vítor Pereira disse que subscrevia 
inteiramente as palavras do Dr. Alberto Cascalho. 

 

 



 

 

1 - NOVO REGULAMENTO DA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA 

MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

 

 

697 - O Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, estabeleceu um novo enquadramento 

jurídico da organização dos serviços das Autarquias Locais. 
 
O artigo 19.º do diploma acima mencionado estabelece que os Municípios devem promover a 

reorganização dos seus serviços até 31 de Dezembro de 2010. 
 
A solução adoptada visa uma maior eficácia da intervenção do aparelho técnico-administrativo 
municipal, permitindo a sua permanente adaptação às necessidades operacionais a curto e 

médio prazos, aos objectivos anualmente fixados, aos meios humanos e tecnologias 

disponíveis, respondendo, com flexibilidade e oportunidade, às exigências operacionais 

determinadas pela prossecução das atribuições municipais e pela dinâmica sócio-económica 

envolvente. 
 
A nova estrutura organizacional pretende adequar a equipa de recursos humanos de forma a 
possibilitar conciliar uma das suas prioridades estratégicas, a promoção da modernização da 

administração municipal, à maior eficiência na prestação dos serviços aos cidadãos e ao maior 

aproveitamento dos recursos humanos existentes. 
 
Neste sentido, este modelo organizacional visa assegurar, num quadro de permanente 
adequação às necessidades de funcionamento e de optimização dos recursos, a contenção e o 
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controlo criterioso dos custos e dos resultados sem perder de vista a imperiosa necessidade de 
racionalizar os gastos com recursos humanos; 
 
Assim, o objectivo do Regulamento da Organização dos Serviços do Município da Marinha 

Grande é promover uma administração municipal mais eficiente e modernizada, que contribua 

para a melhoria das condições de exercício da missão e das atribuições do Município. Para o 

efeito, nos termos do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, o Município adopta o 

modelo de estrutura orgânica hierarquizada, constituída por unidades orgânicas flexíveis. 
 
 
Face ao exposto, considerando que: 
 

a) O Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, estipula que compete à Assembleia 
Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, a aprovação do modelo de estrutura 

orgânica e da estrutura nuclear, definindo as correspondentes unidades orgânicas 

nucleares, bem como o número máximo de unidades orgânicas flexíveis, subunidades 

orgânicas, equipas multidisciplinares e equipas de projecto. 
 

b) O artigo 7.º do diploma mencionado estipula que compete à Câmara Municipal, sob 

proposta do Presidente da Câmara Municipal, deliberar sobre a criação de unidades 

orgânicas flexíveis e a definição das respectivas atribuições e competências, dentro dos 

limites fixados pela Assembleia Municipal. 
 

c) Apesar de estarem reunidas todas as condições para a entrada em vigor da presente 

reestruturação que agora se aprova, parece sensato harmonizar a entrada em vigor desta 
reestruturação com os demais calendários e procedimentos do ciclo anual de gestão, 

designadamente mapa de pessoal, orçamento de receita e despesa municipal, grandes 

opções do plano e sistema de gestão da avaliação do desempenho, pelo que se prorroga 
o inicio da sua vigência para o dia 31 de Dezembro de 2010. 
 

A Câmara Municipal, ao abrigo dos artigos 6.º e 7.º do Decreto-Lei n.º 305/2005, de 23 de 

Outubro, delibera: 

 

1 � Definir a estrutura orgânica flexível segundo um modelo hierarquizado, nos termos da 

alínea a) do artigo 6.º do Decreto-lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, como o modelo de 

estrutura orgânica dos serviços a propor à Assembleia Municipal; 

 

2 � Definir, dentro dos limites a aprovar pela Assembleia Municipal, as respectivas 

atribuições e competências das unidades orgânicas flexíveis, a constituir nos termos da 

alínea a) do artigo 7.º Decreto-lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro; 

 

3 � Criar, dentro do limite a aprovar pela Assembleia Municipal, a equipa de projecto, 

nos termos da alínea b) do artigo 7.º conjugado com o artigo 11º do Decreto-lei n.º 

305/2009, de 23 de Outubro, definindo a sua denominação, termos, duração e objectivos a 

alcançar, bem como os elementos que integram a equipa e suas funções. 

 

Mais delibera propor à Assembleia Municipal: 
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1 � a aprovação do modelo de estrutura orgânica dos serviços segundo um modelo 

hierarquizado, constituído por uma estrutura orgânica flexível, nos termos da alínea a) do 

artigo 6.º conjugado com o artigo 10.º do Decreto-lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro; 

 

2 - Fixar em dez (10) o número máximo de unidades orgânicas flexíveis, a constituir nos 

termos da alínea c) do artigo 6º conjugado com o artigo 10.º do Decreto-lei n.º 305/2009, 

de 23 de Outubro. 

 

3 � Fixar em um (1) o número máximo de equipas de projecto, a constituir nos termos do 

artigo 11.º do Decreto-lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro. 

 

Anexo 1: Novo regulamento da organização dos serviços da Câmara Municipal da 

Marinha Grande. 

 

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. 





2 - REQ. N.º 1887/10 � PC N.º 84/10 � METAVIL � EMPRESA TRANSFORMADORA 

METALO-VIDREIRA, LDA. 
 
 
698 - Presente Pedido de Licenciamento referente à Legalização da Alteração e Ampliação de 

Edifício Industrial, localizado no Lugar de Picassinos, Freguesia de Marinha Grande, tendo 
como antecedentes os seguintes processos de licenciamento: 
PC n.º 397/81, em nome de NOVATECA � SOCIEADE INDUSTRIAL DE SERRALHARIA 
E MOLDES, LDA, referente à obra de Construção de uma Fábrica, à qual correspondeu a 

emissão do Alvará de Licença de Construção n.º 1134/81, de 18/11 e respectivas prorrogações: 

Alvará de Licença de Construção n.º 1028/82, de 15/11 e Alvará de Licença de Construção n.º 

908/83, de 15/11. 
PC n.º 1281/86, em nome de NOVATECA � SOCIEDADE INDUSTRIAL DE 
SERRALHARIA E MOLDES, LDA, referente à obra de Construção de Muro (com 70m de 

comprimento), à qual correspondeu a emissão do Alvará de Licença de Construção n.º 43/87, 

de 13/01. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estar o Projecto de Arquitectura 

apresentado, apto a merecer aprovação. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

1. Apresentação, no prazo máximo de seis meses a contar da data de notificação, dos 

Projectos das Especialidades aplicáveis, de acordo com o disposto no n.º 4 do art. 20.º 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 

26/2010, de 30/03. 

2. Apresentação, em igual período, de documentos comprovativos do licenciamento junto 

das entidades competentes, do poço e da instalação de armazenamento de 

combustíveis, situados no logradouro posterior do prédio, de acordo com o indicado 

nas peças desenhadas. 

 

Mais deliberou informar o requerente que, tratando-se de uma actividade industrial do 

Tipo 2, face ao comprovativo que consta do processo relativo ao averbamento da 
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titularidade da actividade industrial junto da Direcção Regional da Economia do Centro 

do Ministério da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento, nos termos do n.º 1 do 

art. 46.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 29/10, fica a entidade exploradora sujeita ao 

dever de notificação das alterações efectuadas ao projecto de licenciamento industrial, à 

entidade coordenadora. Para efeitos de emissão do título de início de exploração, o mesmo 

ficará dependente da emissão de título de autorização de utilização a emitir pela Câmara 

Municipal, de acordo com o disposto no n.º 2 do art. 39.º do supracitado diploma. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
3 - REQ. N.º 1736/10 � PC N.º 559/05 � CARTONARTE � INDÚSTRIA DE 

CARTONAGEM, LDA. 
 
 
699 - Presente Pedido de Licenciamento referente à Alteração e Ampliação de Unidade 

Industrial existente, localizada no Lugar de Picassinos, Freguesia de Marinha Grande, dispondo 
de Projecto de Arquitectura aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada 

em 16/03/2006. 
 
Presente Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 21/02/2008, pela qual a 

Câmara emitiu Parecer Favorável Condicionado ao Pedido de Autorização de Localização 

remetido pela Direcção Regional de Economia do Centro do Ministério da Economia, da 

Inovação e do Desenvolvimento, transcrevendo-se: 
�� 
Após análise da pretensão a Câmara deliberou: 

Emitir parecer favorável ao pedido de aprovação de localização de um Estabelecimento Industrial do Tipo �2�, 

incluído na C.A.E.-ver-2: �21212�, apresentado por CARTONARTE � INDUSTRIA DE CARTONAGEM, LDA., 

tendo em conta os antecedentes registados, nomeadamente a Deliberação de Câmara datada de 16 de Março de 

2006, referente ao deferimento do Projecto de Arquitectura relativo ao Pedido de Licenciamento da Alteração e 

Ampliação das Instalações Fabris existentes, nas seguintes condições: 

1 � Observar as disposições constantes nas normas e regulamentos legais aplicáveis; 

2 � Assegurar o tratamento das áreas não impermeabilizadas; 

3 � Garantir os índices e parâmetros referidos no artigo 7.º do regulamento do Plano Director Municipal. 

�� 

 
Presentes Projectos das Especialidades relativos às Redes de Abastecimento de Água, 
Drenagem de Águas Residuais Domésticas/Industriais, Drenagem de Águas Pluviais e Projecto 

de Estabilidade, aprovados por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 

12/06/2008, com condicionalismo que a seguir se transcreve: 
�� 
Mais deliberou informar o requerente que deverá apresentar Planta de Implantação rectificativa com indicação 

do número de lugares de estacionamento, de acordo com a alínea d) do n.º 4 do art. 7.º do Regulamento do Plano 

Director Municipal, de forma a sujeitar o processo a deliberação final. 

�� 

 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estar o Pedido de Licenciamento 

apresentado, apto a merecer aprovação final. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 
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1. Apresentação de cópia da última Planta de Implantação entregue, nos termos do 

disposto no n.º 1 do art. 14.º do Regulamento Municipal das Edificações Urbanas, 

visto ter sido entregue apenas um exemplar da versão final. 

2. Relativamente à Rede de Drenagem de Águas Pluviais, caso venha a verificar-se que a 

parte permeável do terreno que agora permite a absorção do excedente do tanque de 

combate a incêndios, deixa de comportar este caudal, será da responsabilidade do 

requerente a condução destas águas pluviais até ao colector mais próximo.  

 

Mais deliberou informar o requerente que, nos termos do n.º 1 do art. 76.º do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30/03, deverá, 

no prazo de um ano a contar da data da notificação, requerer a emissão do respectivo 

alvará, apresentando para o efeito os elementos instrutórios necessários. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
4 - REQ. N.º 1813/10 � PC N.º 27/10 � JOSÉ SANTOS CRUZ 
 
 
700 - Presente Pedido de Licenciamento referente à Legalização de Armazém de Material de 

Reciclagem existente, localizado na Rua da Olaria, Lugar de Trutas, Freguesia de Marinha 
Grande. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estar o Projecto de Arquitectura 
apresentado, apto a merecer aprovação. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

1. Apresentação, no prazo máximo de seis meses, a contar da data de notificação, dos 

Projectos das Especialidades aplicáveis, de acordo com o disposto no n.º 4 do art. 20.º 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 

26/2010, de 30/03. 

2. O Projecto da Rede Predial de Drenagem de Águas Residuais domésticas, deverá 

prever a instalação de um sistema de decantação de hidrocarbonetos � câmara 

retentora de hidrocarbonetos, localizada tão próximo quanto possível dos locais 

produtores de efluentes a tratar e em zona acessível, de modo a permitir a sua 

inspecção periódica e oportuna remoção das matérias retidas e dimensionar a(s) 

câmara(s) retentora(s) de modo a ter(em) volume e área de superfície adequados ao 

caudal afluente e ao teor de hidrocarbonetos a reter. 

3. Cumprimento do preceituado na legislação em vigor sobre o ruído. 

4. A instalação do receptáculo postal domiciliário seja executada de acordo com a 

legislação específica aplicável, designadamente o Decreto Regulamentar n.º 8/90, de 

06/04, alterado pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 04/09 e Declaração de 

Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11. 

5. Execução de todos os trabalhos que se verificarem por necessários em consequência da 

realização da obra. 

 

Mais deliberou informar o requerente que, a actividade a desenvolver no designado 

�armazém de sucata�, corresponde ao regime previsto no Decreto-Lei n.º 178/2006, de 

05/09 (Regime Geral da gestão de Resíduos), cujo processo deverá decorrer junto da 
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entidade licenciadora (APA/MAOT � Agência Portuguesa do Ambiente do Ministério do 

Ambiente e do Ordenamento do Território). 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
5 - REQ. N.º 1984/10 � PC N.º 251/09 � CRISTIANA SOFIA ALVES MATOS DUARTE 
 
 
701 - Presente Pedido de Licenciamento referente à Alteração de Estabelecimento Comercial 
para Instalação de Salão de Cabeleireiro, em fracção de um edifício habitacional e comercial, 

localizado na Rua 10 de Junho, Lugar de Picassinos, Freguesia de Marinha Grande, tendo como 
antecedente o seguinte processo de licenciamento: 
PC n.º 657/2005, relativo ao licenciamento da obra de Construção de Edifício Habitacional e 

Comercial, ao qual foi atribuída Licença de Utilização n.º 80/08, de 18/08. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estar o Projecto de Arquitectura 

apresentado, apto a merecer aprovação. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

1. Apresentação, no prazo máximo de seis meses, a contar da data de notificação, dos 

Projectos das Especialidades aplicáveis, de acordo com o disposto no n.º 4 do art. 20.º 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 

26/2010, de 30/03. 

2. Termos de Responsabilidade da Autora do Projecto de Arquitectura, elaborado de 

acordo com o Anexo I da Portaria n.º 232/2008, de 11/03, especificando o cumprimento 

da legislação aplicável à operação urbanística e tipo de estabelecimento, bem como 

referindo/justificando a não aplicabilidade do Decreto-Lei n.º 163/2006, de 08/08. 

3. Termos de Responsabilidade da Coordenadora de Projecto, elaborado de acordo com o 

Anexo II da Portaria n.º 232/2008, de 11/03, especificando o cumprimento da legislação 

aplicável à operação urbanística e tipo de estabelecimento, bem como 

referindo/justificando a não aplicabilidade do Decreto-Lei n.º 163/2006, de 08/08. 

 

Mais deliberou informar o requerente que, nos termos do disposto no n.º 3 do art. 3.º do 

Decreto-Lei n.º 259/2007, de 17/07, antes da emissão da autorização de utilização, deverá 

remeter à Câmara Municipal, com cópia à Direcção Geral das Actividades Económicas 

do Ministério da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento, Declaração Prévia 

prevista no art. 4.º do mesmo diploma legal, elaborada e instruída de acordo com o 

modelo publicado em anexo à Portaria n.º 790/2007, de 23/07, na qual se responsabiliza 

que o estabelecimento cumpre todos os requisitos adequados ao exercício da actividade. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
6 - REQ. N.º 1789/10 � PC N.º 152/10 � JOSÉ GOMES FERREIRA 
 
 
702 - Presente Pedido de Licenciamento referente à Alteração de Edifício onde se encontra 

instalado um Ginásio de Manutenção e Recuperação Física, com alteração de uso para 
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estabelecimento comercial, localizado na Rua de Santa Isabel, Cruzes, Lugar de Salgueiro, 
Freguesia de Marinha Grande, tendo como antecedente o seguinte processo de licenciamento: 
PC n.º 640/1995, em nome de JOSÉ GOMES FERREIRA, relativo ao licenciamento da obra de 

Construção de um salão destinado a Ginásio de Manutenção e Recuperação Física, ao qual foi 

atribuída Licença de Utilização n.º 102/1997, de 28/05. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estar o Projecto de Arquitectura 

apresentado, apto a merecer aprovação. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

1. Apresentação, no prazo máximo de seis meses, a contar da data de notificação, dos 

Projectos das Especialidades aplicáveis, de acordo com o disposto no n.º 4 do art. 20.º 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 

26/2010, de 30/03. 

2. Peças desenhadas do Projecto de arquitectura, relativas ao existente e à sobreposição 

de amarelos e vermelhos, rectificadas de forma a corresponderem ao que se encontra 

licenciado e ao que se pretende licenciar, nomeadamente no que respeita à área de 

arrumos, com 46,25m2 de área, representada a tardoz. 

 

Mais deliberou informar o requerente que, nos termos do disposto no n.º 3 do art. 3.º do 

Decreto-Lei n.º 259/2007, de 17/07, antes da emissão da autorização de utilização, deverá 

remeter à Câmara Municipal, com cópia à Direcção Geral das Actividades Económicas 

do Ministério da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento, Declaração Prévia 

prevista no art. 4.º do mesmo diploma legal, elaborada e instruída de acordo com o 

modelo publicado em anexo à Portaria n.º 790/2007, de 23/07, na qual se responsabiliza 

que o estabelecimento cumpre todos os requisitos adequados ao exercício da actividade. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
7 - REQ. N.º 1920/10 � PC N.º 111/10 � MARIA ADELINA SOUSA CARREIRA 
 
 
703 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Alteração de Estabelecimento 

Comercial para Instalação de Estabelecimento de Bebidas, em fracção de um edifício de 

comércio e escritórios, localizado na Estrada de Leiria, Lugar de Embra, Freguesia de Marinha 

Grande, tendo como antecedente o seguinte processo de licenciamento: 
PC n.º 513/2001, em nome de PREDIGRANDE � IMÓVEIS, LDA., relativo ao licenciamento 
da obra de Construção de Comércio e Escritórios, ao qual foi atribuída Licença de Utilização 

n.º 50/2003, de 25/02. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estar o Projecto de Arquitectura 

apresentado, apto a merecer aprovação. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

1. Apresentação, no prazo máximo de seis meses, a contar da data de notificação, dos 

Projectos das Especialidades aplicáveis, de acordo com o disposto no n.º 4 do art. 20.º 
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do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 

26/2010, de 30/03. 

2. Cumprimento dos aspectos referidos no parecer emitido pelo Delegado de Saúde do 

ACES Pinhal Litoral II, cujas observações se transcrevem: 
�O estabelecimento deverá cumprir com todos os normativos legais em vigor (DR n.º 20/2008, de 27 de 

Novembro, Regulamento CE n.º 852/2004, de 29 de Abril, DL n.º 243/86, de 27 de Setembro e Portaria n.º 

987/93 de 6 de Outubro), nomeadamente: 
- O estabelecimento deve estar dotado de equipamentos que permitam assegurar a separação dos resíduos na 

origem, de forma a promover a sua valorização por fluxos e fileiras (n.º 4 do art. 4.º do DR n.º 20/2008); 

- O sistema de climatização, caso exista, deve ser regulado no sentido de estabilizar a temperatura média do 

ambiente a cerca de 22ºC, admitindo-se uma variação negativa ou positiva de 3ºC, devendo o equipamento 

manter-se em bom estado de higiene e conservação (n.º 6 do art. 4.º do DR n.º 20/2008); 

- A ventilação mecânica prevista para o estabelecimento deve ser adequada e suficiente, assim como incluir a 

zona de copa e arrumos (cave). Deve ser evitado o fluxo mecânico de ar de zonas contaminadas por zonas 

limpas. Os sistemas de ventilação devem ser construídos de forma a proporcionar um acesso fácil aos filtros e 

a outras partes que necessitem de limpeza ou de substituição (n.º 5, Cap. I Anexo II, Reg. N.º 852/2004, de 29 

de Abril); 

- O lavatório da instalação sanitária do pessoal deve ser provido de torneira com sistema de accionamento de 

água não manual (alínea b) do n.º 3 do art. 7.º do DR n.º 20/2008).� 

 
Mais deliberou informar o requerente que, nos termos do disposto no art. 10.º do Decreto-

Lei n.º 234/2007, de 19/06, após a emissão da autorização de utilização, deverá remeter à 

Câmara Municipal, com cópia à Direcção Geral das Actividades Económicas do 

Ministério da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento, Declaração Prévia prevista 

no n.º 1 do art. 11.º do mesmo diploma legal, elaborada e instruída de acordo com o 

modelo publicado em anexo à Portaria n.º 573/2007, de 17/07. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
8 - REQ. N.º 1651/10 � PC N.º 271/09 � OUTEIROBRA � CONSTRUÇÕES CIVIS, LDA. 
 
 
704 - Presente Comunicação Prévia referente à obra de Construção de Moradia Unifamiliar, 

Anexo e Muros de Vedação, a levar a efeito no Lote 3 do Loteamento Urbano localizado em 

Charneca, Vieira de Leiria, Freguesia de Vieira de Leiria, titulado pelo Alvará de Loteamento 

n.º 15/97. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços que atestam estarem os Projectos de Arquitectura e 

das Especialidades apresentados, aptos a merecerem aprovação. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou admitir a Comunicação Prévia referente à obra de Construção de uma 

Moradia Unifamiliar, Anexo e Muros de Vedação, com os seguintes condicionalismos: 

1. A instalação do receptáculo postal domiciliário seja executada de acordo com a 

legislação específica aplicável, designadamente o Decreto Regulamentar n.º 8/90, de 

06/04, alterado pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 04/09 e Declaração de 

Rectificação n.º 22-E/98, de 30/11. 

2. Execução de todos os trabalhos que se verificarem por necessários em consequência da 

realização da obra. 

 

Mais deliberou informar o requerente que, nos termos do n.º 2 do art. 58.º do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30/03, o prazo 
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de execução da obra é o prazo proposto de 12 meses, começando a contar a partir da data 

em que se verifique o pagamento das respectivas taxas, conforme determina o n.º 3 do 

referido artigo. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
9 - REQ. N.º 1994/10 � PC N.º 299/06 � NOVA PADARIA DO ENGENHO, LDA. 
 
 
705 - Presente Processo de Licenciamento referente à obra de Instalação de Estabelecimento 

Industrial Tipo 3 e Estabelecimento Comercial de Restauração e Bebidas, levado a efeito na 

Fracção D de um Edifício de Armazéns, localizado na Estrada dos Guilhermes, Freguesia de 
Marinha Grande, ao qual foi atribuído Alvará de Licença de Construção n.º 58/08, de 14/03. 
 
Presentes Projectos de Alterações aos Projectos de Arquitectura e das Especialidades 

anteriormente aprovados, decorrentes das alterações efectuadas em obra e detectadas aquando 

da realização da respectiva vistoria, datada de 28/07/2010, dispondo de informações técnicas 

dos serviços, que atestam estarem aptos a merecerem aprovação. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

1. Nos termos do disposto no art. 10.º do Decreto-Lei n.º 234/2007, de 19/06, após emissão 

da autorização de utilização, deverá remeter à Câmara Municipal, com cópia à 

Direcção Geral das Actividades Económicas do Ministério da Economia da Inovação e 

do Desenvolvimento, Declaração Prévia prevista no n.º 1 do art. 11.º do mesmo 

diploma legal, elaborada e instruída de acordo com o modelo publicado em anexo à 

Portaria n.º 573/2007, de 17/07, no que diz respeito ao estabelecimento de restauração e 

bebidas. 

2. Relativamente ao licenciamento da actividade industrial, deverá assumir-se que à 

pretensão se aplica o dever de notificação previsto no art. 46.º do Decreto-Lei n.º 

209/2008, de 29/10, podendo a Câmara Municipal decidir sobre o presente pedido sem 

que haja articulação com a entidade coordenadora do licenciamento industrial, ficando 

o título de exploração dependente da emissão de título de autorização de utilização 

emitido pela Câmara Municipal, nos termos do disposto no n.º 2 do art. 39.º do 

supracitado diploma. 

 

Mais deliberou informar o requerente que, nos termos do n.º 1 do art. 76.º do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30/03, deverá, 

no prazo de um ano a contar da data da notificação, requerer a emissão do respectivo 

alvará, apresentando para o efeito os elementos instrutórios necessários. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
10 - REQ. N.º 1848/10 � PC N.º 12/09 � SANTA CASA DA MISERICORDIA DE 

MARINHA GRANDE 
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706 - Presente Processo de Licenciamento referente à obra de Construção de uma Unidade de 

Cuidados Médicos de Manutenção, levada a efeito no lugar de Bregieiras, Freguesia de 

Marinha Grande, à qual foi atribuído Alvará de Licença de Obras de Construção n.º 177/09, de 

15/09, válido até 08/03/2011. 
 
Presentes Projectos de Alterações aos Projectos de Arquitectura e das Especialidades 

anteriormente aprovados, decorrentes das alterações efectuadas em obra, dispondo de 

informações técnicas dos serviços, que atestam estarem aptos a merecerem aprovação. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com o condicionalismo da execução de todos os trabalhos que 

se verificarem por necessários em consequência da realização da obra. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
11 - REQ. N.º 1897/10 � PC N.º 67/09 � RUI MANUEL VENDEIRINHO FRANCISCO 
 
 
707 - Presente Processo de Licenciamento referente à obra de Alteração e Ampliação de uma 

Edificação existente, localizada na Rua de Angola, Freguesia de Marinha Grande, à qual foi 

atribuído Alvará de Licença de Obras de Construção n.º 82/10, de 25/05, válido até 20/05/2011. 
 
Presente Projecto de Alterações ao Projecto de Arquitectura anteriormente aprovado, 

decorrente das alterações efectuadas em obra, dispondo de informações técnicas dos serviços, 

que atestam estar o mesmo apto a merecer aprovação. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

1. Apresentação, no prazo máximo de seis meses a contar da data de notificação, dos 

Projectos das Especialidades aplicáveis, de acordo com o disposto no n.º 4 do art. 20.º 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 

26/2010, de 30/03. 

2. Execução de todos os trabalhos que se verificarem por necessários em consequência da 

realização da obra. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
12 - REQ. N.º 1969/10 � PC N.º 307/08 � JOSÉ ANTÓNIO POVOAS MENDES LEAL 
 
 
708 - Presente Processo de Licenciamento referente à obra de Alteração de uma Moradia 

Unifamiliar e Ampliação de Anexo, localizada na Rua Adolfo Leitão, Lugar de São Pedro de 

Moel, Freguesia de Marinha Grande, à qual foi atribuído Alvará de Licença de Obras de 

Alteração n.º 108/09, de 14/05, válido até 09/09/2010. 
 
Presente Pedido de Autorização de Utilização da referida edificação, acompanhado de Projecto 
de Alterações/Telas Finais, relativamente ao Projecto de Arquitectura anteriormente aprovado, 
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decorrente das alterações efectuadas em obra, dispondo de informações técnicas dos serviços, 

que atestam estar o mesmo apto a merecer aprovação. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com o condicionalismo da execução de todos os trabalhos que 

se verificarem por necessários em consequência da realização da obra. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
13 - REQ. N.º 2010/10 � PC N.º 123/08 � ASSOCIAÇÃO SOCIAL, CULTURAL E 

DESPORTIVA DE CASAL GALEGO 
 
 
709 - Presente Processo de Licenciamento n.º 21/94, referente à obra de Alteração do Edifício 

Sede da Associação Social Cultural e Desportiva de Casal Galego, situado na Rua do Clube 
Desportivo de Casal Galego, Freguesia Marinha Grande, à qual foi atribuído Alvará de Licença 

de Construção com o n.º 834/97, de 20/11. 
 
Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de alteração do referido edifício, dispondo 

de Projecto de Arquitectura aprovado por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada 

em 26/03/2009. 
 
Presentes Projectos das Especialidades, devidamente instruídos com declarações de 

responsabilidade dos seus autores, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 8 do art. 20.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 

04/09. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, que atestam estarem os Projectos das 

Especialidades apresentados, aptos a merecerem aprovação. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

1. O início de actividade nas instalações desportivas carece de Alvará de Licença de 

Funcionamento a emitir pelo Instituto do Desporto de Portugal, I.P., nos termos do n.º 

1, do art. 14º, do Decreto-Lei n.º 317/97, de 25/11. 

2. Deverá ser dado cumprimento ao disposto no Decreto-Lei n.º 100/2003, de 23/05, com 

as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 82/2004, de 14/04, no que respeita às 

condições técnicas de segurança a observar na concepção, instalação e manutenção de 

equipamentos desportivos, tais como balizas e equipamentos de basquetebol. Deverá 

verificar-se o cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 385/99, de 28/09, no que 

respeita à responsabilidade técnica, seguro de riscos pessoais e regulamento de 

utilização. 

3. Nos termos do disposto no art. 10.º do Decreto-Lei n.º 234/2007, de 19/06, após emissão 

da autorização de utilização, deverá remeter à Câmara Municipal, com cópia à 

Direcção Geral das Actividades Económicas do Ministério da Economia da Inovação e 

do Desenvolvimento, Declaração Prévia prevista no n.º 1 do art. 11.º do mesmo 

diploma legal, elaborada e instruída de acordo com o modelo publicado em anexo à 

Portaria n.º 573/2007, de 17/07, no que diz respeito ao estabelecimento de restauração e 

bebidas. 
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Mais deliberou informar o requerente que, nos termos do n.º 1 do art. 76.º do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30/03, deverá, 

no prazo de um ano a contar da data da notificação, requerer a emissão do respectivo 

alvará, apresentando para o efeito os elementos instrutórios necessários. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
14 - REQ. N.º 1928/10 � PC N.º 260/08 � SOCIEDADE DESPORTIVA E CULTURAL 

DE TRUTAS 
 
 
710 - Presente Pedido de Licenciamento referente à Legalização de Edifício da Sociedade 

Desportiva e Cultural de Trutas, situado na Rua da Sociedade Desportiva e Cultural de Trutas, 
Lugar de Engenho, Freguesia Marinha Grande, dispondo de Projecto de Arquitectura aprovado 
por Deliberação tomada em Reunião de Câmara realizada em 04/06/2009. 
 
Presentes Projectos das Especialidades, devidamente instruídos com declarações de 

responsabilidade dos seus autores, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 8 do art. 20.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 

04/09. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, que atestam estarem os Projectos das 

Especialidades apresentados, aptos a merecerem aprovação. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com os seguintes condicionalismos: 

1. Apresentação de ensaio acústico promovido por entidade acreditada, nos termos do n.º 

5 do art. 12.º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17/01, para verificação do cumprimento dos 

limites definidos no art. 11.º do Regulamento Geral do Ruído. 

2. Nos termos do disposto no art. 10.º do Decreto-Lei n.º 234/2007, de 19/06, após emissão 

da autorização de utilização, deverá remeter à Câmara Municipal, com cópia à 

Direcção Geral das Actividades Económicas do Ministério da Economia da Inovação e 

do Desenvolvimento, Declaração Prévia prevista no n.º 1 do art. 11.º do mesmo 

diploma legal, elaborada e instruída de acordo com o modelo publicado em anexo à 

Portaria n.º 573/2007, de 17/07, no que diz respeito ao estabelecimento de restauração e 

bebidas. 

3. Execução de todos os trabalhos que se verificarem por necessários em consequência da 

realização da obra. 

 

Mais deliberou informar o requerente que, nos termos do n.º 1 do art. 76.º do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30/03, deverá, 

no prazo de um ano a contar da data da notificação, requerer a emissão do respectivo 

alvará, apresentando para o efeito os elementos instrutórios necessários. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
15 - REQ. N.º 1936/10 � PC N.º 52/08 � JUDITE DIAS FERREIRA VALE SANTOS 
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711 - Presente Processo de Licenciamento n.º 793/83, referente à obra de Reconstrução de 

Moradia, levada a efeito num prédio urbano localizado na Rua da Serraria, Vieira de Leiria, 

Freguesia de Vieira de Leiria, à qual foi atribuído Alvará de Licença de Construção inicial n.º 

64/84, de 25/01. 
 
Presente Processo n.º 1333/85 (aditamento ao processo inicial � alterações ao projecto de 

arquitectura) e Processo n.º 129/86 (alterações ao projecto de águas e saneamento), ao qual foi 
atribuído Alvará de Licença de Construção n.º 216/86, de 17/03. 
 
Presente Pedido de Licenciamento referente à obra Legalização de Alterações do referido 

edifício, dispondo de Projecto de Arquitectura aprovado por Deliberação tomada em Reunião 

de Câmara realizada em 22/12/2009.  
 
Presentes Projectos das Especialidades, devidamente instruídos com declarações de 

responsabilidade dos seus autores, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 8 do art. 20.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 

04/06. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, que atestam estarem os Projectos das 

Especialidades apresentados, aptos a merecerem aprovação. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com o condicionalismo da execução de todos os arranjos 

exteriores que vierem a verificar por necessários em consequência da realização da obra. 

Deliberou ainda informar o requerente que, nos termos do n.º 1 do art. 76.º do Decreto-

Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30/03, 

deverá, no prazo de um ano a contar da data da notificação, requerer a emissão do 

respectivo alvará, apresentando para o efeito os elementos instrutórios necessários. 

 

Mais deliberou informar que, nos termos do n.º 6 do art. 57.º do Regulamento Municipal 

da Edificação e Urbanização, publicado em Diário da República, 2.ª Série, n.º 95, de 

17/05/2010, a concessão da respectiva Autorização de Utilização será precedida de vistoria 

municipal, a realizar nos termos do art. 65.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado 

e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30/03.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
16 - REQ. N.º 2002/10 � PC N.º 07/09 � ANTÓNIO JOSÉ LETRA TOMAZ 
 
 
712 - Presente Processo de Licenciamento n.º 1962/81, referente à obra de Construção de uma 

Moradia, levada a efeito na Rua Armando Filipe Teodósio Pedrosa, Lugar de Talhões de Vieira 

de Leiria, Freguesia de Vieira de Leiria, à qual foi atribuído Alvará de Construção n.º 476/83, 

de 16/06. 
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Presente Pedido de Licenciamento referente à Legalização de Alterações e Ampliação de 

Moradia, dispondo de Projecto de Arquitectura aprovado por Deliberação tomada em Reunião 

de Câmara realizada em 06/01/2010. 
 
Presentes Projectos das Especialidades, devidamente instruídos com declarações de 

responsabilidade dos seus autores, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 8 do art. 20.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 

04/06. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, que atestam estarem os Projectos das 

Especialidades apresentados, aptos a merecerem aprovação. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com o condicionalismo da execução de todos os arranjos 

exteriores que vierem a verificar por necessários em consequência da realização da obra. 

Deliberou ainda informar o requerente que, nos termos do n.º 1 do art. 76.º do Decreto-

Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30/03, 

deverá, no prazo de um ano a contar da data da notificação, requerer a emissão do 

respectivo alvará, apresentando para o efeito os elementos instrutórios necessários. 

 

Mais deliberou informar que, nos termos do n.º 6 do art. 57.º do Regulamento Municipal 

da Edificação e Urbanização, publicado em Diário da República, 2.ª Série, n.º 95, de 

17/05/2010, a concessão da respectiva Autorização de Utilização será precedida de vistoria 

municipal, a realizar nos termos do art. 65.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado 

e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30/03.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
17 - REQ. N.º 1982/10 � PC N.º 683/06 � CÉSAR FILIPE DIAS SIMÕES 
 
 
713 - Presente Processo de Licenciamento referente à obra de Construção de uma Moradia 

Unifamiliar, levada a efeito num prédio rústico localizado na Estrada da Praia, Vieira de Leiria, 

Freguesia de Vieira de Leiria, à qual foi atribuído Alvará de Licença de Construção n.º 75/09, 

de 25/03. 
 
Presente Projecto de Alterações ao Projecto de Arquitectura anteriormente aprovado, 

decorrente das alterações introduzidas durante a realização da obra, aprovado por Deliberação 

tomada em Reunião de Câmara realizada em 15/04/2010. 
 
Presentes Projectos das Especialidades, devidamente instruídos com declarações de 

responsabilidade dos seus autores, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 8 do art. 20.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 

04/09. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços, que atestam estarem os Projectos das 

Especialidades apresentados, aptos a merecerem aprovação. 
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Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou deferir, com o condicionalismo da execução de todos trabalhos que se 

verificarem por necessários em consequência da realização da obra. 

 

Mais deliberou informar o requerente que, nos termos do n.º 1 do art. 76.º do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30/03, deverá, 

no prazo de um ano a contar da data da notificação, requerer a emissão do respectivo 

alvará, apresentando para o efeito os elementos instrutórios necessários. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
18 - REQ. N.º 2166/09 � PC N.º 34/09 � JOAQUIM MARQUES SILVA 
 
 
714 - Presente Pedido de Licenciamento referente à obra de Construção de um Edifício 

Habitacional e Muros de Vedação, a levar a efeito num prédio rústico localizado na Rua do 

Portinho, Lugar de Garcia, Freguesia de Marinha Grande, dispondo de pareceres técnicos dos 

serviços desfavoráveis, comunicados através do Ofício n.º 07/2010, de 05/01. 
 
Presentes informações técnicas dos serviços referindo a desconformidade do Projecto de 

Arquitectura apresentado, com normas legais e regulamentares aplicáveis. 
 
Após análise da pretensão, considerando os pareceres técnicos que sobre ela recaíram, a 

Câmara deliberou indeferir, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1, n.º 4 e n.º 5 do 

art. 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 

26/2010, de 30/03, designadamente por: 

1. Violar normas legais e regulamentares aplicáveis, nomeadamente: 

a) N.º 10 do art. 5.º do Regulamento do Plano Director Municipal da Marinha Grande, 

ao propor um conjunto edificado em desrespeito pelos parâmetros definidos para 

aquela categoria de espaços, nomeadamente ao exceder a cércea máxima de 2 pisos 

ou 6,50m de altura permitida para o local; 

b) Artigos 20.º e 21.º do Regulamento Municipal das Edificações Urbanas, no que 

respeita aos patamares e inclinação das rampas de acesso aos pisos de 

estacionamento. 

2. A obra ��ser susceptível de manifestamente afectar a estética das povoações, a sua 

adequada inserção no ambiente urbano ou a beleza das paisagens, designadamente em 

resultado da desconformidade com�� as cérceas dominantes e volumetria das 

edificações implantadas sobre o território envolvente. 

3. Ausência de infra-estrutura de drenagem de águas residuais domésticas (saneamento), 

constituindo a obra projectada ��comprovadamente, uma sobrecarga incompatível 

para as infra-estruturas existentes.�. 

 

Mais deliberou informar que foi ultrapassado o prazo concedido, ao abrigo dos artigos 

100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, comunicado através do anterior 

Ofício n.º 07/2010, de 05/01, sem que o requerente tenha apresentado qualquer tipo de 

alegações às questões que motivaram o indeferimento da pretensão. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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19 - 18.ª MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2010 
 
 
715 - Presente proposta da 18ª Modificação aos Documentos Previsionais de 2010, 

acompanhada de mapa justificativo, constituída pelas seguintes alterações: 
 
15ª Alteração ao Orçamento da Despesa para 2010, no valor de 452.985,65 euros nos 
reforços e de 452.985,65 euros nas anulações; 
14ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2010 no valor de 355.893,00 euros 
nos reforços, e de 355.893,00 euros nas anulações.  
14ª Alteração de Actividades Municipais para 2010 no valor de 3.278,50 euros nos reforços, 

e de 4.600,00 euros nas anulações.  
 
Considerando que de acordo com o ponto 8.3.1. do POCAL aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-
A/99 de 22 de Fevereiro, � (�) o orçamento pode ser objecto de revisões e de alterações (�).�, 

sendo que: � (�) As alterações podem incluir reforços de dotações de despesas resultantes da 

diminuição ou anulação de outras dotações (�).�, mantendo - se o valor global do orçamento, 

a Câmara Municipal depois de analisar a proposta apresentada, delibera aprovar a 18ª 

Modificação aos Documentos Previsionais de 2010, nos termos da alínea d), do nº 2, do 

art. 64º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. 
  
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
(Esta proposta foi votada depois de todas as que constituem a presente ordem do dia, quando já 

não se encontrava presente o Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho). 
 
 
20 - ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS 

DE AUDITORIA EXTERNA ÀS CONTAS DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE 

PARA O ANO DE 2010 

 
 
716 - Presente informação da Chefe da Divisão Financeira justificando a necessidade de se 

proceder à contratação dos serviços de Auditoria Externa e Certificação Legal das Contas do 

Município da Marinha Grande para o ano de 2010. 
 
Presentes as peças do procedimento (convite e caderno de encargos). 
 
O valor estimado da despesa inerente a esta contratação de serviços é de 13.500,00 euros, 

acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, e este corresponde ao preço máximo que a entidade 

adjudicante se dispõe a pagar pela execução de todas as prestações que constituem o objecto do 

contrato e determina a adopção do procedimento por ajuste directo, previsto na alínea a) do nº1 

do artigo 16º do citado diploma, atendendo a que se prevê um valor do contrato inferior a 

75.000,00 euros conforme o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 20º, para os efeitos do 

disposto no artigo 38.º, todos do Código dos Contratos Públicos.  
 
A Câmara Municipal, concordando com a proposta dos serviços, de acordo com os artigos 

16.º, n.º 1, alínea a), 20.º, n.º 1, alínea a), 36.º, n.º1, 38.º e 40.º, n.º 2, todos do Código dos 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 02/09/2010 

Acta n.º 22 

 

 23 

Contratos Públicos, artigo 18º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de Junho e 

de acordo com o artigo 64º, n.º 1, alíneas d) e q), da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 

redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, delibera: 

a) Adoptar o procedimento por ajuste directo, previsto na alínea a) do nº1 do artigo 

16º do CCP, com vista à aquisição dos serviços de auditoria externa às contas do 

Município da Marinha Grande para o ano de 2010; 

b) Autorizar a despesa inerente ao contrato a celebrar; 

c) Que seja convidado a apresentar proposta LUÍS FILIPE VICENTE PINTO; 

d) Aprovar as peças do procedimento elaboradas ao abrigo do disposto no n.º 1 do 

art.º 42º, atento o disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 40º, todos do Código dos 

Contratos Públicos.  

 

Mais se informa que a presente despesa tem enquadramento orçamental na classificação 

0103/020214, conforme documentos em anexo. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
(Apesar de estar inscrita sob o número 20, esta proposta foi votada depois de todas as que 
constituem a presente ordem do dia, quando já não se encontrava presente o Sr. Vereador Dr. 
Alberto Cascalho). 
 
 
21 - ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DE TARIFAS DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA E DO REGULAMENTO DE TARIFAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS 

RESIDUAIS E DE RECOLHA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

URBANOS DO CONCELHO DA MARINHA GRANDE 
 
 

1. Critério da Lei das Finanças Locais  

 

717 - Os preços a fixar pelos municípios relativos aos serviços prestados e aos bens fornecidos 

em gestão directa pelas unidades orgânicas municipais não devem ser inferiores aos custos 

directa ou indirectamente suportados com a prestação desses serviços e com o fornecimento 

desses bens, de acordo com o artigo 16.º, n.º 1, da Lei das Finanças Locais (Lei n.º 2/2007, de 

15 de Janeiro). 
Esses preços respeitam designadamente às actividades de exploração de sistemas municipais de 
abastecimento público de água, saneamento de águas residuais e gestão de resíduos sólidos 

(alíneas a) a c), do n.º 3, do artigo 16.º, da Lei das Finanças Locais). 
 

2. Princípios estruturantes da gestão da água  

 

Na ponderação dos factos relevantes para a formação dos preços dos serviços públicos 

essenciais referidos no número anterior devem ser observados alguns princípios estruturantes 

da gestão da água. Tais como, o princípio do valor social da água, que consagra o acesso 

universal à água para as necessidades humanas básicas, a custo socialmente aceitável, e sem 

constituir factor de discriminação ou exclusão, e o princípio do valor económico da água, por 

força do qual se consagra o reconhecimento da escassez actual ou potencial deste recurso e a 
necessidade de garantir a sua utilização economicamente eficiente, com a recuperação dos 

custos dos serviços de águas, mesmo em termos ambientais e de recursos, e tendo por base os 
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princípios do poluidor-pagador e do utilizador-pagador (alíneas a) e c), do n.º 1, do artigo 3.º, 

da Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro). 
 
Os objectivos do regime de tarifas a praticar pelos serviços públicos de águas são os seguintes: 

a) Assegurar tendencialmente e em prazo razoável a recuperação do investimento inicial e 
de eventuais novos investimentos de expansão, modernização e substituição, deduzidos 

da percentagem das comparticipações e subsídios a fundo perdido; 

b) Assegurar a manutenção, reparação e renovação de todos os bens e equipamentos 

afectos ao serviço e o pagamento de outros encargos obrigatórios; 

c) Assegurar a eficácia dos serviços num quadro de eficiência da utilização dos recursos 

necessários e tendo em atenção a existência de receitas não provenientes de tarifas 

(artigo 82.º, n.º 1, da Lei da Água). 

No mesmo sentido, as tarifas dos serviços públicos de águas visam garantir a recuperação, em 

prazo razoável, dos investimentos feitos na instalação, expansão, modernização e substituição 

das infra-estruturas e equipamentos necessários à prestação dos serviços de águas, promover a 

eficiência dos mesmos na gestão dos recursos hídricos e assegurar o equilíbrio económico e 

financeiro das entidades que os levam a cabo em proveito da comunidade (artigo 3.º, n.º 3, do 

Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de Junho). 
 
Os critérios de fixação do regime tarifário devem incluir, além dos mencionados no artigo 82.º, 

n.º 1, da Lei da Água, os seguintes: 
a) Garantir a aplicação de uma tarifa a pagar pelo utilizador final que progrida em função 

da intensidade da utilização dos recursos hídricos, preservando ao mesmo tempo o 

acesso ao serviço dos utilizadores domésticos, considerando a sua condição sócio-
económica, no que respeita a determinados consumos;  

b) Incentivar uma utilização eficiente dos recursos hídricos; 

c) Clarificar, quando necessário, as situações abrangidas por diferenciação tarifária 

(alíneas e) a g), do n.º 2, do artigo 22.º, do Decreto-Lei n.º 97/2008). 

 

3. Princípios relativos à formação dos preços  

 
A entidade reguladora do sector das águas e resíduos enunciou, em concretização dos 

mencionados diplomas legais, um conjunto de princípios, aos quais se deve estrita obediência 

na formação dos preços a pagar pelos utilizadores. Estes princípios valem para as três 

actividades de exploração de sistemas municipais enunciadas nas três primeiras alíneas do n.º 3, 

do artigo 16.º, da Lei das Finanças Locais. 
 
São eles: o princípio da recuperação dos custos, o princípio da utilização sustentável dos 

recursos hídricos, o princípio da prevenção e da valorização, o princípio da defesa dos 
interesses dos utilizadores, o princípio da acessibilidade económica e o princípio da autonomia 

das entidades titulares. 
 
Sem prejuízo do desenvolvimento já concedido a alguns deles, importa destacar os dois 

últimos. O princípio da acessibilidade económica determina que os tarifários devem atender à 

capacidade financeira dos utilizadores finais, na medida necessária a garantir o acesso 
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tendencialmente universal aos serviços de águas e resíduos. Já o princípio da autonomia das 

entidades titulares assenta na autonomia do poder local, designadamente na sua vertente de 
autonomia financeira. 
 

4. Consignação das receitas  

 

Deve, ainda, ter-se em conta a não aplicação do princípio da não consignação das receitas dos 

preços referidos no n.º 3, do artigo 16.º, da Lei das Finanças Locais, e a sua conjugação com o 

disposto no n.º 2.8.3. (contabilidade de custos), do POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-
A/99, de 22 de Fevereiro. 
 

5. Preço justo da água  

 
A Estratégia Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais (2007-
2013) entra directamente na questão tarifária, reportando que �o preço justo da água deve 

representar o ponto de equilíbrio de três premissas da sustentabilidade do sector, ou seja, (i) 

cobrir os custos do serviço; (ii) através de tarifas socialmente aceitáveis e (iii) escalonadas de 

forma a contribuir para o seu uso eficiente e para a protecção do ambiente�. Ou seja, a 

recuperação tendencial dos custos deve coadunar-se com a fixação de preços socialmente 

aceitáveis, de forma a garantir o acesso tendencialmente universal a estes serviços. 
 

6. Princípio da recuperação dos custos  

 
A presente revisão dos preços relativos às actividades de exploração dos sistemas municipais é 

especialmente fundada no princípio da recuperação dos custos. Este princípio determina a 
recuperação tendencial dos custos económicos e financeiros decorrentes da provisão dos 

serviços. É comummente admitido que os preços cobrados pelos serviços públicos essenciais se 

encontram abaixo dos custos, directos e indirectos, incorridos com a sua prestação. Tal 

conclusão constitui já um dado aceite e incontestado. Mas, a sua veracidade significa, 

simplesmente, que, nalguns casos, existe uma subsidiação cruzada dos sistemas municipais. Ou 

seja, a não imputação global dos custos de provisão dos serviços transfere para todos, em regra 

por afectação de receitas com diferentes origens, parte desses custos. Esta situação deve ser 

ultrapassada. Trata-se, no entanto, de um dado histórico que não surgiu apenas agora ou nos 

anos mais recentes. Esta realidade, de cariz nacional, há muito que se verifica e se arrasta. 

Ciente de tal reporte, o legislador emanou diversa legislação na qual impõe a adopção do 

princípio da recuperação dos custos, como regra basilar essencial na gestão dos sistemas 

municipais. 
 

7. Redução de custos na operação dos serviços municipais  

 
Por outro lado, a recuperação dos custos também deve ser assegurada pela operação dos 

serviços municipais num quadro de eficiência de forma a não penalizar indevidamente os 

utilizadores com custos resultantes de uma ineficiente gestão dos sistemas. Neste sentido, é 

simultaneamente determinada a adopção de medidas que se traduzam na redução de custos 

directos e indirectos por comparação com os registados no ano económico anterior, sem 

diminuição do investimento e sem diminuição da qualidade do serviço prestado. Esta via 

constitui, necessariamente, um caminho suplementar, mas muito relevante, de assegurar que, no 
futuro, quaisquer actualizações de preços se contenham em impactos inferiores aos actuais. 
Estima-se, ainda a título provisório, que a redução de custos possa atingir valores relevantes. 
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8. Tarifa social e tarifa para famílias numerosas  

 
Não obstante esta imperiosa contenção de custos com a exploração dos sistemas municipais, 

são criados dois dispositivos que visam responder, por um lado, às situações de maior carência 

social, e, por outro lado, aos consumos das famílias numerosas.  
 
Para as situações de maior carência social, caracterizadas em função do rendimento do 

agregado familiar, é prevista a isenção da tarifa fixa de disponibilidade, desde que os consumos 

se situem no 2.º escalão, com rede pública exclusiva. 
 
É criado, pela primeira vez, um regime específico para as famílias numerosas. Esse regime 

traduz-se na aplicação do 4.º escalão a todos os consumos de água que se situem acima desse 

patamar para agregados familiares com três ou mais filhos em idade escolar, com a inerente 

repercussão em sede dos preços na componente de saneamento de águas residuais, a que 

acresce a isenção da tarifa fixa de disponibilidade. 
 
Assim, a Câmara Municipal, de acordo com o artigo 16.º, n.º 1, da Lei n.º 2/2007, de 15 de 

Janeiro, e com o artigo 64.º, n.º 1, alínea j) e n.º 7, alínea a), da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e com os fundamentos 

expostos, delibera: 

 
I) Alterar os artigos 5.º e 6.º, n.º 2, do Regulamento de Tarifas de Distribuição de 

Água do Concelho da Marinha Grande, que passam a ter a seguinte redacção: 

Artigo 5.º 

(Tarifas) 

 

São fixadas as seguintes tarifas: 
1 � Tarifa fixa de disponibilidade (comportando os custos pela mera disponibilização do 

serviço em sede de dimensionamento de redes, equipamentos e infra-estruturas de distribuição, 

sua construção, operação, conservação e manutenção), calculada em função do calibre do 

contador colocado: 
 

Diâmetro (Calibre) do Contador Valor (Euros) 

3 m3 (0,15) 2,4000� 
5 m3 (0,20) 3,9670� 
7 m3 (0,25) 5,6183� 
10 m3 (0,30) 9,7395� 
20 m3 (0,40) 19,4790� 

30 m3 >(0,50 >) 40,5941� 
 
2 � Consumos por tipo e metro cúbico: 
 
a) Consumos domésticos, incluindo condomínios exclusivamente para habitação 
i) Escalões: 
 

Escalão Intervalos Valor (Euros) 

1 0 � 5 m3 0,3640� 
2 6 � 10 m3 0,5401� 
3 11- 20 m3 0,8455� 
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4 21 � 30 m3 1,6787� 
5 31 � 40 m3 3,2496� 
6 40 m3 > 5,6243� 

 
ii) 

Escalão único Valor (Euros) 

Rupturas da rede predial comprovadas pelo 
serviço 

1,2409� 

 
b) Consumos comerciais, industriais e de serviços 
 
i) 

Escalão Intervalos Valor (Euros) 

1 0 � 100 m3 0,7421� 
2 101 � 500 m3 0,9368� 
3 500 m3 > 1,8612� 

 
ii) 

Escalão único Valor (Euros) 

Rupturas da rede predial comprovadas pelo 
serviço 

1,0215 � 

 
c) Outros consumos 
 

Tipo (Escalão único) Valor (Euros) 

Associações de cultura, desporto e tempos livres, 

humanitárias e de beneficência e outras pessoas colectivas 

sem finalidades lucrativas 

0,4814� 

Estado, pessoas colectivas públicas e empresas públicas 1,8003� 
Autarquias Locais 0,4814� 
Condomínios, não exclusivamente para habitação 1,7516� 
Consumos temporários (designadamente durante o prazo 

de vigência do alvará de construção) e/ou sazonais  
3,6047� 

Outros consumos temporários  10,8142� 
 
3 � Ligação da rede predial à rede pública ou transferência de contador 
 

Serviço Valor (Euros) 

Ligação de consumo doméstico 10,83� 
Ligação de consumo não doméstico 10,83� 
Interrupção temporária de fornecimento 12,45� 
Restabelecimento de ligação 32,47� 
 
4 � Contador 
 

Serviço Valor (Euros) 

Colocação do contador 24,02� 
Verificação de rotura da rede predial 12,45� 
Substituição do contador 37,34� 
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5 � A aferição técnica do contador fica sujeita aos seguintes valores, em função dos respectivos 

calibres: 
 

Diâmetro (Calibre) do Contador Valor (Euros) 

3 m3 (0,15) 37,67� 
5 m3 (0,20) 41,54� 
7 m3 (0,25) 57,95� 
10 m3 (0,30) 65,66� 
20 m3 (0,40) 73,41� 
30 m3 (0,50) 85,98� 
80 m3 (0,80) 98,52� 

 
Artigo 6.º 

(Outros serviços) 

 
1 - ������... 
 
2 � A execução de ramais de ligação terá o custo fixado em mapa de medições discriminado 

elaborado pelos serviços técnicos municipais, tendo como referência o seguinte padrão: 
 

Unidade de medida � ramal de ligação Valor (Euros) 

1 polegada 243,03� 
1 polegada ¼ 284,07� 
1 polegada ½ 405,80� 
2 polegadas 486,96� 

 
3 � ���������� 

 

 
II) Aprovar e aditar os artigos 5.º-A e 5.º-B, ao Regulamento de Tarifas de 

Distribuição de Água do Concelho da Marinha Grande, com a seguinte 

redacção: 

Artigo 5.º-A 

(Tarifa social) 

 

1 - Os agregados familiares com um rendimento bruto englobável para efeitos de Imposto sobre 

o Rendimento de Pessoas Singulares que não ultrapasse o valor anual da retribuição mínima 

mensal garantida e com consumos que se situem no segundo escalão, com rede pública 

exclusiva, estão isentos da tarifa fixa de disponibilidade, prevista no n.º 1 do artigo anterior. 
 
2 � A prova do preenchimento do requisito relativo ao rendimento do agregado a que se refere 
o número anterior é da responsabilidade do beneficiário. 
 
3 � A aplicação da tarifa social é feita, mediante requerimento do interessado, em modelo tipo, 

por períodos de três anos. 
 
4� Para os efeitos deste regime relevam os consumos registados nos 12 meses anteriores ou no 
período de duração do contrato, se inferior. 
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5 � Este regime é cumulativo com o previsto no artigo 8.º, n.º 2, do Regulamento de Tarifas de 

Drenagem de Águas Residuais e de Recolha e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos do 

Concelho da Marinha Grande. 
 

Artigo 5.º-B 

(Famílias numerosas) 

 

1 - Aos consumos de água dos agregados familiares com três ou mais filhos e equiparados, 

menores de idade, é aplicável o quarto escalão a todos os consumos que se situem acima desse 

patamar. 
 
2 � Os agregados familiares referidos no número anterior estão isentos da tarifa fixa de 

disponibilidade, prevista no n.º 1 do artigo 5.º, deste Regulamento. 
 
3 � A aplicação da tarifa de famílias numerosas é feita, mediante requerimento do interessado, 

em modelo tipo, por períodos de três anos. 
 
4 � A prova do preenchimento do requisito a que se refere este preceito é da responsabilidade 

do beneficiário. 
 
 

III) Alterar os artigos 5.º, n.ºs 1 e 2, 6.º, n.º 1, 6.º-A, n.º 1,  8.º, n.ºs 2 a 4, 9.º, n.º 1 e 

10.º, n.ºs 1 e 2, do Regulamento de Tarifas de Drenagem de Águas Residuais e 

de Recolha e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos do Concelho da 

Marinha Grande, que passam a ter a seguinte redacção: 

 
Artigo 5.º 

(Execução do ramal, incluindo a ligação do sistema público ao predial) 
 
São fixadas as seguintes tarifas: 
 
1 � Ligação da rede predial à rede pública 
 
a) Habitação 
 

i) Fogos independentes 
 

Quota Valor (Euros) 

Fixa 81,15� 
Variável 2,43�/m2 para áreas > 180 m2 

 
 

ii) Fracções autónomas e condomínios 
 

Quota (por fracção) Valor (Euros) 

Fixa 243,48� 
Variável 2,04�/m2 para áreas > 120 m2 
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b) Comércio e serviços 
 

Quota Valor (Euros) 

Fixa 202,90� 
Variável 0,68�/m2 

 
c) Indústria 
 

Quota Valor (Euros) 

Fixa 338,16� 
Variável 0,68�/m2 

 
d) Estado 
 

Quota Valor (Euros) 

Fixa 541,06� 
Variável 3,24�/m2 para áreas >100 m2 

 
e) Outros 
 

Quota Valor (Euros) 

Fixa 162,34� 
Variável 1,08�/m2 

 
2 � Ramal de ligação 
 
a) Habitação 
 

i) Fogos independentes com data de registo predial anterior a 1980 
 

Quota Valor (Euros) 

Fixa 243,48� 
Variável 48,71�/ metro 

 
ii) Fogos independentes com data de registo predial de 1980 ou posterior 

 
Quota Valor (Euros) 

Fixa 405,80� 
Variável 81,15�/metro 

 
iii) Fracções autónomas 

 
Quota Valor (Euros) 

Fixa 649,29� 
Variável 162,32�/metro 

 
b) Indústria, comércio e serviços 
 

Quota Valor (Euros) 
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Fixa 541,08� 
Variável 135,26�/metro 

 
c) Estado 
 

Quota Valor (Euros) 

Fixa 108,20� 
Variável 216,42�/metro 

 
3 � �������������. 
 
4 � �������������. 
 
5 � �������������.. 

 

Artigo 6.º 

(Tarifas de recolha e rejeição de águas residuais) 
 
1 � São fixadas as seguintes tarifas de recolha e rejeição de águas residuais: 
 
a) Doméstico  
 

Quota Valor (Euros) 

Fixa 1,9800� 
Variável 70% 

 
b) Comércio e serviços 
 

Quota Valor (Euros) 

Fixa 6,4992� 
Variável 70% 

 
c) Estabelecimentos de restauração e bebidas 
 

Quota Valor (Euros) 

Fixa 12,9857� 
Variável 70% 

 
d) Superfícies comerciais com área superior a 200 m2 
 

Quota Valor (Euros) 

Fixa 140,6785� 
Variável 70% 

 
e) Estabelecimentos de hotelaria e similares 
 

i) Rede pública exclusiva 
 

Quota Valor (Euros) 
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Fixa --- 
Até 15 quartos 12,9857� 

De 16 a 40 quartos 25,9715� 
Mais de 41 quartos 129,8570� 

Variável 70% 
 

ii) Com furo de captação 
 

Quota Valor (Euros) 

Fixa --- 
Até 15 quartos 64,9285� 

De 16 a 40 quartos 97,3991� 
Mais de 41 quartos 259,7140� 

Variável 70% 
 
f) Indústria 
 

i) Rede pública exclusiva 
 

Quota Valor (Euros) 

Fixa 32,4706� 
Variável 70% 

 
ii) Com furo de captação 

 
Quota Valor (Euros) 

Fixa --- 
Até 20 trabalhadores 49,2510� 

De 21 a 50 trabalhadores 70,3392� 
De 51 a 100 trabalhadores 140,6785� 
Mais de 101 trabalhadores 211,0177� 

Variável 70% 
 
g) Parques de campismo e outros complexos turísticos 
 

i) Rede pública exclusiva 
 

Quota Valor (Euros) 

Fixa 129,8570� 
Variável 70% 

 
ii) Com furo de captação 

 
Quota Valor (Euros) 

Fixa 405,8031� 
Variável 70% 

 
h) Associações de cultura, desporto e tempos livres, humanitárias e de beneficência e outras 

pessoas colectivas sem finalidades lucrativas 
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Quota Valor (Euros) 

Fixa 1,9421� 
Variável 70% 

 
i) Estado, pessoas colectivas públicas e empresas públicas 
 

Quota Valor (Euros) 

Fixa 21,1086� 
Variável 70% 

 
j) Autarquias locais 
 

Quota Valor (Euros) 

Fixa 12,9857� 
Variável 70% 

 
k) Condomínios com rede predial de águas residuais 

i) Com um número de fracções autónomas igual ou superior a vinte 
 

Quota Valor (Euro) 

Fixa 129,8570� 
Variável 70% 

 
ii) Com um número de fracções autónomas inferior a vinte 

 
Quota Valor (Euro) 

Fixa 64,9285� 
Variável 70% 

 
 
l) Condomínios exclusivamente para habitação, com rede predial de águas residuais 
 

Quota Valor (Euro) 

Fixa 6,4992� 
Variável 70% 

 
 
2 � �����������.. 
 

Artigo 6.ºA 

(Tarifas de recolha de águas residuais � sem rede pública) 
 
1 � É fixada a seguinte tarifa de recolha de águas residuais para consumos domésticos sem 

ligação à rede pública de drenagem: 
 

Quota Valor (Euros) 

Fixa 1,9800� 
Variável 70% 
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2 � ����������... 
 
3 � ����������... 
 
4 � �����������. 
 
5 � �����������.. 
 
6 � ������������ 
 

Artigo 8.º 

(Isenções e reduções) 

 
 
1 - ������. 
 
2 � Os agregados familiares com um rendimento bruto englobável para efeitos de Imposto 

sobre o Rendimento de Pessoas Singulares que não ultrapasse 75 % do valor anual da 
retribuição mínima mensal garantida e com consumos de água, registados nos 12 meses 

anteriores ou no período de duração do contrato, se inferior, que se situem no primeiro escalão, 

com rede pública exclusiva, têm direito a uma redução de 50 % da tarifa fixa de saneamento e 
da tarifa fixa de resíduos sólidos urbanos, por períodos de três anos. 
 
3 � Os contratos de fornecimento de água titulados por condomínios, sem rede predial de águas 

residuais, estão isentos das tarifas previstas nos artigos 6.º e 9.º. 
 
4 � As isenções e reduções previstas nos números anteriores dependem de requerimento dos 

interessados, em modelo tipo. 
 

Artigo 9.º 

(Tarifas de recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos) 
 
1 - São fixadas as seguintes tarifas de tratamento e recolha de resíduos sólidos urbanos: 
  
a) Domésticos 
 

Quota Valor (Euros) 

Fixa 1,6800� 
Variável 0,1879�/m3 

 
b) Comércio e serviços 
 

Quota Valor (Euros) 

Fixa 3,0330� 
Variável 0,2466�/ m3 

 
c) Estabelecimentos  de restauração e bebidas 
 

Quota Valor (Euros) 
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Fixa 6,0659� 
Variável 0,3640�/m3 

 
d) Superfícies comerciais com mais de 200 m2 de área 
 

Quota Valor (Euros) 

Fixa 31,1176� 
Variável 0,5988�/ m3 

 
e) Estabelecimentos de hotelaria e similares 
 

i) Rede pública exclusiva 
 

Quota Valor (Euros) 

Fixa --- 
Até 15 quartos 6,0659� 

De 16 a 40 quartos 12,1200� 
Mais de 41 quartos 60,6048� 

Variável 0,5988�/ m3 
 

ii) Com furo de captação 
 

Quota Valor (Euros) 

Fixa --- 
Até 15 quartos 30,3059� 

De 16 a 40 quartos 45,4470� 
Mais de 41 quartos 90,9058� 

Variável 0,5988�/ m3 
 
f) Indústria 
 

i) Rede pública exclusiva 
 

Quota Valor (Euros) 

Fixa 30,3059� 
Variável 0.2466�/ m3 

 
ii) Com furo de captação 

 
Quota Valor (Euros) 

Fixa --- 
Até 20 trabalhadores 60,6000� 

De 21 a 50 trabalhadores 90,9058� 
De 51 a 100 trabalhadores 181,7999� 
Mais de 101 trabalhadores 242,3997� 

Variável 0,5988�/ m3 
 
g) Parques de campismo e outros complexos turísticos  
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i) Rede pública exclusiva 
 

Quota Valor (Euros) 

Fixa 60,6000� 
Variável 0,2466�/m3 

 
ii) Com furo de captação 

 
Quota Valor (Euros) 

Fixa 242,3997� 
Variável 0,5988�/m3 

 
h) Associações de cultura, desporto e tempos livres, humanitárias e de beneficência e outras 

pessoas colectivas sem finalidades lucrativas 
 

Quota Valor (Euros) 

Fixa 2,4070� 
Variável 0,1879�/m3 

 
i) Estado, pessoas colectivas públicas e empresas públicas 
 

Quota Valor (Euros) 

Fixa 10,5476� 
Variável 0,2466�/m3 

 
j) Autarquias locais 
  

Quota Valor (Euros) 

Fixa 2,4287� 
Variável 0,1879�/ m3 

 
k) Condomínios com rede predial de águas residuais 
 

i) Com um número de fracções autónomas igual ou superior a vinte 
 

Quota Valor (Euros) 

Fixa 30,3059� 
Variável 0,5988�/ m3 

 
ii) Com um número de fracções autónomas inferior a vinte 

 
Quota Valor (Euros) 

Fixa 15,1530� 
Variável 0,5988�/ m3 

 
 
l) Condomínios exclusivamente para habitação, com rede predial de águas residuais 
 

Quota Valor (Euros) 
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Fixa 3,0330� 
Variável 0,2466�/ m3 

 
2 � ���������.. 
 
 

Artigo 10.º 

(Tarifa de limpeza de fossas ou colectores particulares) 

 
1 - São fixadas as seguintes tarifas de escoamento de fossas: 
 

Tipo Normal (até 15 dias) Urgente (até 2 dias) 

Tarifa de saída (até 12 m3) 3,01� 12,02� 
Tanque 3 m3 12,61� 18,23� 
Tanque 5 m3 21,01� 30,38� 
Tanque 8 m3 33,62� 48,62� 
Tanque 10 m3 42,05� 61,12� 
Tanque 12 m3 50,48� 72,94� 

 
2 � Aos valores fixados no número anterior acrescem 0,56 euros por metro cúbico referente ao 

respectivo tratamento. 
 
3 � ����������.. 
 
 
 

IV)     Determinar que as alterações e os aditamentos antecedentes produzem efeitos 

reportados a 1 de Outubro de 2010, abrangendo os consumos registados a partir 

dessa data.  

 

V)      Aprovar e publicitar a redacção final actualizada do Regulamento de Tarifas de 

Distribuição de Água do Concelho da Marinha Grande e do Regulamento de 

Tarifas de Drenagem de Águas Residuais e de Recolha e Tratamento de 

Resíduos Sólidos Urbanos do Concelho da Marinha Grande, que se dão por 

reproduzidos e que ficam anexos (Anexo 2). 

 

A presente deliberação foi tomada por maioria, com 3 votos a favor, 1 abstenção do Sr. 

Vereador Dr. António Santos e 3 votos contra dos Srs. Vereadores da CDU, tendo o Sr. 

Presidente feito uso do voto de qualidade, nos termos do art.º 89.º, n.º 2, da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

 

O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho votou contra e proferiu a seguinte declaração de 

voto: 

 

�Votámos contra a proposta apresentada de aumentos de preços de água, saneamento e 

resíduos sólidos atendendo a que se trata de matéria com impacto directo na vida de todos os 

munícipes e entidades, nomeadamente os agentes económicos e relativamente à qual não 
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foram atempadamente disponibilizadas todas as informações necessárias à análise rigorosa 

desta proposta. 

Para além disso verificam-se critérios dissonantes no que toca aos resultados do estudo 

económico de fundamentação dos preços a praticar e não são tidos em devida conta os 

constrangimentos que vivem actualmente a esmagadora maioria das famílias e empresas do 

nosso concelho.� 

 

 

O Sr. Vereador Dr. António Santos absteve-se e proferiu a seguinte declaração de voto: 

 

�Estamos, sem dúvida, perante mais um aumento que entendemos ser considerável e que vai 

reflectir-se na factura da água, com prejuízos e perda de compra para a maioria da população 

marinhense, vieirense e moitense, que já vive com tanta parcimónia. 

 

Sabemos que a Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR) adoptou em 

nome da progressiva uniformização da estrutura de preços para todo o território nacional, 

pondo fim, segundo esta Reguladora, à grande disparidade de preços no País. 

 

Também sabemos que uma grande parte da rede de água do concelho está a definhar-se de dia 

para dia estando, a toda a hora, a ser necessário a intervenção de piquetes para solucionar o 

problema de roturas na rede, advindo daí elevados custos de manutenção. 

 

Não podemos, contudo, descurar que os serviços de água e resíduos são essenciais ao bem-

estar geral dos cidadãos, à saúde pública, às actividades económicas e à protecção do 

ambiente tendo, assim, os cidadãos direito ao acesso tendencialmente universal e à 

continuidade e qualidade desses serviços, num quadro de eficiência e equidade de preços. 

 

A prestação destes serviços requer elevados custos de investimento na construção e renovação 

de infra-estruturas e equipamentos, bem como significativos custos de exploração. 

 

Como já afirmámos, as infra-estruturas existentes estão para além da sua vida útil, mas não 

deixam de ser um património importante para o concelho, havendo necessidade constante de 

ampliar o grau de cobertura da população com estes serviços e de renovar continuamente o 

património, evitando a rotura total e o seu esgotamento. 

 

Ora, toda esta panóplia de situações, acarreta custos agravados. Como é do conhecimento 

geral, para fazer face aos custos acrescidos só é possível através da obtenção de proveitos ou 

redução de outros custos ou despesas efectuadas pelo Município. 

 

Temos conhecimento que o concelho tem custos sociais que se distanciam sobremaneira dos 

outros concelhos com grandes benefícios para a nossa população.  

 

Comparativamente com outros concelhos, no nosso concelho, o custo por cada habitante que 

tenha consumo de água doméstico de 10m³/mês é inferior aos concelhos de Porto de Mós, 

Óbidos, Pombal, Alcobaça e Leiria, entre outros. 

 

Neste contexto, e por tudo o que foi supra-referenciado, nada nos comovia votar 

favoravelmente o aumento das tarifas de água, só que é nosso entender, como contrapartida, 

ser abolida a tão famigerada taxa de disponibilidade que, como é do conhecimento geral, foi 

lançada pelo governo local da CDU para sanar o aluguer do contador. 
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Considerando ainda que: 

 

- A factura da tarifa de água que a partir de Outubro próximo, todos vamos receber, não é 

exclusiva de consumo de água, mas é acrescida da tarifa de disponibilidade, saneamento fixo e 

variável, RSU fixos e variáveis; 

- Deve haver adequação dos custos à despesa; 

- Já não há aumento da água há mais de uma década; 

- O aumento que se irá verificar pode traduzir-se num melhor aproveitamento da água (uso 

moderado) pela maioria da população; 

- Pretendemos evitar a rotura total e esgotamento da vida útil do património subjacente à rede 

de distribuição de água e resíduos; 

- Os aumentos de taxas ficam aquém dos recomendados pela Entidade Reguladora; 

- Embora não abolida, como pretendíamos a taxa de disponibilidade, foram insertas algumas 

isenções que a população de fracos recursos económicos poderá beneficiar; 

- A água é um recurso natural limitado e essencial à vida pelo que a sua preservação deve 

merecer-nos alguns cuidados; 

- Devem-se adoptar comportamentos que reduzam o consumo desmesurado deste recurso e o 

aumento tangencial, do seu preço, pode ser um parâmetro a ter em conta.  

 

- Optamos, assim, pela abstenção.� 

  
 
O Sr. Vereador Paulo Vicente votou a favor e fez a leitura da seguinte declaração de voto: 

 

�A nossa declaração de voto tem apenas dois objectivos: esclarecer a necessidade destes 

aumentos das tarifas de água, saneamento e resíduos sólidos urbanos para quem se assume 

sério na gestão municipal, e enaltecer o trabalho de todos aqueles que estiveram envolvidos 

neste acto da maior responsabilidade, cujo resultado final se apresenta adequado e 

equilibrado.  

 

Quem como nós privilegia a boa gestão em detrimento da popularidade, e quem conhece de 

perto a realidade da gestão desta autarquia nos últimos anos, tem de reconhecer que está em 

causa o equilíbrio das contas do município � escassez de receita para as obrigações 

municipais.  

 

É bem verdade que o desequilíbrio do orçamento advém tanto da escassez da receita como do 

excesso de despesa. 

 

E nessa matéria da poupança na despesa, é incontornável a acção deste Executivo PS: 

redução substancial em todos os contratos de empreitadas 

diminuição nos contratos de prestação de serviços 

diminuição nos custos de funcionamento interno, como sejam consumíveis ou comunicações 

diminuição da adjudicação externa de acções passíveis de administração directa 

introdução de procedimentos de controlo da despesa corrente 

concentração de serviços anteriormente dispersos 

novo organograma e regulamento de serviços.  

  

Serão, no final do ano de 2010, cerca de 1 milhão de euros a menos. 
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Mas são ainda verbas insuficientes para as urgentes obras de requalificação e modernização 

dos sistemas de captação, armazenamento e distribuição de água; 

ou para as obras de extensão do saneamento; 

e para a eficácia dos serviços de recolha de resíduos e limpeza de ruas e jardins.  

 

Os aumentos são assim necessários: 

quer porque os anteriores tarifários foram fixados em 1998 e neste momento estão mais que 

desajustados face aos aumentos dos custos com a prestação destes serviços; 

quer pela obrigatoriedade legal de fixar os preços das taxas e dos serviços em função do seu 

custo real; 

quer porque as infra-estruturas necessitam de urgentes intervenções; 

quer pela sensatez de aceder às recomendações da Entidade Reguladora de Águas e Resíduos.  

 

Mas também são adequados e equilibrados: 

os preços apresentados referem-se à factura da água, é certo, mas contemplam o acesso e o 

fornecimento de água, recolha e tratamento de saneamento e recolha e tratamento de resíduos 

sólidos; 

os preços apresentados sofreram aumentos médios, para cerca de 80% dos consumidores, na 

ordem dos 15 a 20%; 

um consumidor normal,  de 10 metros cúbicos mês, pagava antes 12,50� e agora pagará 

16,00� (mais 3 euros); 

estes preços agora propostos são dos mais baixos de todo o distrito; 

por exemplo, a mesma  factura de 10 metros cúbicos que com estes preços no nosso concelho é 

de 16,04�, nos concelhos vizinhos de Leiria e de Alcobaça é de 20,02� e 19,84� 

respectivamente;  

a tarifa de disponibilidade proposta (2,40�) é igual à da recomendação do Regulador (2,40�); 

os preços para os dois primeiros escalões (com  cerca de 80% da totalidade dos consumidores) 

ficam abaixo da recomendação da entidade reguladora: onde propõem 0,40�/m3 nós definimos 

0,36�; onde propõem 0,86�/m3 nós definimos 0,58�. 

  

E são preços com sensibilidade social, onde, pela primeira vez, existe uma discriminação 

positiva para agregados familiares com baixos rendimentos e para famílias numerosas, que 

ficam isentos da tarifa de disponibilidade de água, redução de 50% da tarifa fixa de 

saneamento e de resíduos sólidos, que empurram para baixo toda a restante factura;  

são quase 2.000 famílias, em 18.000 consumidores, que beneficiam desta política 

implementada por nós na Câmara Municipal. Como beneficiam as famílias no âmbito da 

redução do IRS, como beneficiam todos os alunos do 1º Ciclo do E.B. com os manuais 

escolares, como beneficiam todos os bebés e seus pais com os 500 ou 700 euros de apoio à 

natalidade atribuídos pela Câmara. 

 

Por tudo isto apresentámos e votámos favoravelmente a alteração do Regulamento de Tarifas 

de Distribuição de Água e do Regulamento de Tarifas de Drenagem de Águas Residuais e de 

Recolha e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos. 

 

Os eleitos do P.S. 

Álvaro Pereira 

Paulo Vicente 

Cidália Ferreira�. 

 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 02/09/2010 

Acta n.º 22 

 

 41 

O Sr. Vereador Dr. Alberto Cascalho ausentou-se da reunião pelas 18:10 horas, durante a 

leitura da declaração de voto dos eleitos do P.S., efectuada pelo Sr. Vereador Paulo 

Vicente, não tendo regressado.  

 
 







A apreciação e discussão dos assuntos que constituem a ordem do dia foi interrompida nesta 
altura, quando eram 18:15 horas, para atendimento do público presente. 
 
 

 
 
 
ATENDIMENTO PÚBLICO 

 

 

Sendo a presente reunião, nos termos do art.º 84º, n.º 2, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, pública, a partir 

das 18:15 horas foi concedido um período de intervenção aberto ao público (art.º 84º, n.º 5 

dos diplomas citados). 

 

 
Foram atendidos os seguintes munícipes:  

 

1 � Sr. Alberto Batista da Graça, acompanhado do empreiteiro que está a fazer a vedação da 

sua propriedade com placas, e para a qual não tirou licença, uma vez que, segundo referiu, a 
informação que obteve na Câmara foi a de que não precisava. Contudo, foi abordado pelos 

serviços de fiscalização, que lhe pediram a licença, pelo que, tanto ele como o empreiteiro, 

pretendem saber se necessitam ou não de licença para este tipo de vedação. 
 
Dado que o munícipe não se tinha inscrito previamente, o Sr. Vereador Paulo Vicente 
informou que não tinha na sua posse, neste momento, elementos que lhe permitissem 

responder. 
Assim, ficou agendada para amanhã nova deslocação à Câmara do Sr. Alberto e do empreiteiro, 
para que, em conjunto com o Sr. Vereador, possam analisar o processo junto dos serviços e 

assim obter os esclarecimentos pretendidos. 
 

 
2 � D. Maria de Araújo Rodrigues Moreira, residente na Rua dos Loureiros, n.º 7, 

Comeira, Marinha Grande, que se inscreveu para obter informações sobre o seguinte: 
 solicitar a colocação de alcatrão em frente à sua habitação, para que seja possível fazer 

um declive, pois quando chove entra-lhe água dentro de casa; 
 falar sobre o problema da vala, que diz ser já do conhecimento da Câmara; 
 saber se é a Câmara que está a fazer obras na sua serventia.  

 
Uma vez presente na reunião, a D. Maria de Araújo referiu que não pretende a colocação de 

alcatrão em frente à sua casa uma vez que já tem. O que pretende, e que a preocupa, é a falta de 

limpeza da vala, temendo que no Inverno que se aproxima a sua casa possa ser inundada. 
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Em relação ao último ponto disse que já sabe de quem são as obras. 
 
Relativamente à limpeza da vala, o Sr. Vereador Paulo Vicente informou que irá brevemente 

ao local, acompanhado da Chefe da Divisão, para verificar a situação, e que nessa altura 

contactará a D. Maria de Araújo. 
 

 

 Apesar de se encontrar inscrito para ser informado sobre o andamento do Proc.º n.º 

453/05, o Sr. Arnaldo Granjeiro da Silva Branco, residente na Rua da Fé, 24, Pedra 

de Cima, Marinha Grande, não compareceu. 
 

 



 
 
 
22 - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO 

DEFICIENTE MENTAL � PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 

 

 

718 - Presente minuta de protocolo apresentada pela Associação Portuguesa de Pais e Amigos 

do Cidadão Deficiente Mental � APPACDM, cujo objecto é dar continuidade à actividade 

ocupacional proporcionada ao utente, Armando Miguel dos Santos Torga, com vista à 

promoção da sua valorização pessoal e integração social, de forma a garantir o 

desenvolvimento possível das suas capacidades sem exigências de rendimento profissional ou 
de enquadramento normativo de natureza jurídico-laboral. 
 
As actividades ocupacionais permitem assegurar condições de equilíbrio físico e psicológico a 

pessoas com deficiências graves que por este facto não podem ser integrados nas organizações. 
 
Essas actividades socialmente úteis podem, nos termos do artigo 1.º, n.ºs 2 e 3, alínea b), da 

Portaria n.º 432/2006, de 3 de Maio, ser desenvolvidas em estruturas de atendimento, 

nomeadamente, serviços das autarquias locais, sem que impliquem qualquer enquadramento 
jurídico-laboral, mantendo porém, as pessoas portadoras de deficiência, activas e interessadas. 
 
A Câmara Municipal sempre se mostrou sensível a estas questões, pelo que entende que o 

referido protocolo promove essa integração social e dignifica os indivíduos portadores de 

deficiência. 
 
Em cumprimento do estatuído no artigo 4.º n.º 2, alínea g), conjugado com artigo 6.º alínea e) e 

f) da citada Portaria, a Câmara possibilitará diariamente, a refeição do almoço na cantina ao 
utente, Armando Torga, e procederá ao pagamento mensal de uma comparticipação financeira, 

sob a forma de senhas de almoço, no valor diário de 5,50 �. 
 
Nestas circunstâncias e uma vez que, de acordo com o artigo 13.º, n.º 1, alínea h), da Lei 

n.º 159/99, de 14 de Setembro, que estabelece o quadro de transferência de atribuições e 

competências para as autarquias locais, os municípios dispõem de atribuições no domínio 

da acção social, a Câmara Municipal, ao abrigo dos artigos 64.º, n.º 7, alínea d), da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, com as alterações que lhe foram dadas pela Lei n.º 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro, e 4.º n.º 1, da Portaria n.º 432/2006, de 3 de Maio, delibera celebrar o 
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protocolo com a APPACDM, com vista à integração do utente Armando Miguel dos 

Santos Torga, o qual se anexa à presente acta e faz parte integrante desta deliberação 

(Anexo 3). 

 
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. 

 
 
23 - ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL TENDENTE AO 

PROVIMENTO DE TITULAR DO CARGO DE CHEFE DA DIVISÃO DE ACÇÃO 

SOCIAL, EDUCAÇÃO E DESPORTO 

 
 
719 - Considerando que se verificou a vacatura do lugar de Dirigente da Divisão de Acção 

Social, Educação e Desporto, em virtude da Dr.ª Maria José Andrade (anterior Chefe de 

Divisão), ter requerido licença sem vencimento e simultaneamente a cessação da sua comissão 

de serviço; 
 
Considerando que o pedido foi deferido por Despacho do Exmo. Sr. Presidente da Câmara, 

datado de 11 de Junho de 2010, tendo iniciado a respectiva licença no dia 2 de Agosto, e a 

cessação da sua comissão de serviço com efeitos a partir de 1 de Julho de 2010; 
 
Considerando que a Assembleia Municipal em sessão de 25 de Junho de 2010, ao abrigo do n.º 

3 do artigo 5.º da LVCR, conjugado com o artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 209/09, de 03 de 

Setembro e artigos 64.º n.º 6 alínea a) e 53.º n.º 2 alínea o) da Lei n.º 169/99, de 18 Setembro, 

alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, aprovou a alteração ao mapa de 

pessoal, contemplando, designadamente, outras áreas de formação académica e/ou profissional 
necessárias para o posto de trabalho de Dirigente da Divisão de Acção Social, Educação e 

Desporto, de forma a possibilitar o recrutamento nas áreas: social, educação, administração 

pública e gestão. 
 
Considerando que por Despacho n.º 210/GP/AP/2010, exarado pelo Exmo. Sr. Presidente da 
Câmara, em de 28 de Junho, ao abrigo da competência conferida pelo artigo 68.º n.º 2 alínea a) 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, conjugado com os artigos 27.º n.º 1 e 2 da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a 

redacção dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, e artigo 10.º, n.º 1, alínea b) do Decreto-
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, com a redacção do Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho, 

que aplica à Administração Local aquela Lei (artigo 1.º n.º 1), foi nomeado, em regime de 

substituição, o técnico superior, Pedro Nuno Jerónimo Gonçalves, no cargo de Direcção 

Intermédia de 2.º grau � Chefe da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto, com efeitos a 
partir do dia 5 de Julho de 2010 e simultaneamente determinado que se iniciasse o respectivo 
procedimento concursal; 
 
Considerando que o artigo 6.º da Lei n.º 12-A/2008 dispõe sobre a �Gestão dos recursos 

humanos em função dos mapas de pessoal�, estipulando que �Face aos mapas de pessoal, o 

órgão ou serviço verifica se se encontram em funções trabalhadores em número suficiente, 

insuficiente ou excessivo� (n.º1), e que �Sendo insuficiente o número de trabalhadores em 

funções, o órgão ou serviço (�) pode promover o recrutamento dos necessários à ocupação dos 

postos de trabalho em causa� (n.º 2). 
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Considerando que com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 209/09, de 03 de Setembro um 

conjunto de competências que, até esse momento, pertenciam à esfera de competências do 

Presidente da Câmara Municipal (por força da alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro), passaram para a Câmara Municipal. 
 
Considerando que neste mesmo sentido e face à actual legislação em vigor, a Associação 

Nacional de Municípios, através da informação n.º 141/07/2010, remetida por ofício ref. 

896/2010-SA, de 27/07/2010, veio reiterar o entendimento que a abertura do respectivo 
procedimento concursal carece de deliberação da Câmara Municipal; 
 
A Câmara Municipal delibera ao abrigo da competência estabelecida no artigo 64.º, n.º 7 

alínea d), da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na sua actual redacção, artigo 4.º do Decreto-
Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro, artigo 20.º n.º 1 da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, na sua 
redacção actual, e artigo 9.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, com a redacção 

do Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho, que aplica à Administração Local aquela Lei 

(artigo 1.º n.º 1) aprovar a abertura de procedimento concursal tendente ao provimento de 

titular para o cargo de Chefe de Divisão de Acção Social, Educação e Desporto, conforme 
caracterizado no mapa de pessoal, para as seguintes áreas de formação: social, educação, 

administração pública e gestão. 
 

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. 

 
 
24 - TOMADA DE POSSE DOS NOVOS ÓRGÃO SOCIAIS DA CASA DE PESSOAL 

 
 
No passado dia 19 de Julho de 2010, ao abrigo dos n.ºs 9, 10, 11 e 12 dos Estatutos da Casa de 

Pessoal da Câmara Municipal da Marinha Grande, publicado na III Série do Diário da 

República n.º 92, de 22 de Abril de 1998, tomaram posse os seguintes membros representantes 

dos órgãos sociais da Casa Pessoal da Câmara Municipal da Marinha Grande: 
 
 

Direcção: 

 

  
Presidente: Raimundo Santos 
Vice-Presidente: Isabel Loureiro 
1.º Tesoureiro: Luciana Esteves 
2.º Tesoureiro: Rui Damásio 
1.º Secretário: Ana Cláudia Filipe 
2.º Secretário: Vítor Pina 
1.º Vogal: Fátima Pereira 
2.º Vogal: Luís Salavessa 
3.º Vogal: Miguel Lopes 
4.º Vogal:  Helena Rocha 
5.º Vogal: Pedro Sousa 
 
  

Conselho Fiscal: 

 

 

Presidente: Vânia Santos 
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Secretário: Rita Cardoso 
Relator: Ângelo Rosário 
1.º Suplente: Álvaro Letra 
2.º Suplente: Rui Germano 
 
 

Assembleia Geral: 

 

  
Presidente: Paula Moreira 
1.º Secretário: Diana Gomes 
2.º Secretário: Ana Marques 
1.º Suplente:  José Manuel Filipe 
2.º Suplente: António Guilherme 
 
 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 
 
25 - DECISÃO FINAL DE APLICAÇÃO DE COIMA NO ÂMBITO DO PROCESSO DE 

CONTRA-ORDENAÇÃO Nº 61/CO/2007, EM QUE É ARGUIDA A ASSOCIAÇÃO 

ATLÉTICO CLUBE MARINHENSE. 

 
 
720 - Presente processo de contra-ordenação nº 61/CO/2007. 
 
A Câmara Municipal da Marinha Grande, no uso de competência que lhe é conferida pela 

alínea d) do n.º 7 do art. 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada 

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e pelo nº 1 do artigo 41º, do Decreto-Lei nº 168/97, de 

4 de Julho, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 57/2002, de 11 de Março profere 

contra a associação Atlético Clube Marinhense, a seguinte 
 

Decisão Final 

(artº 54º n.º 2 e artº 58º, ambos do D.L. n.º 433/82, de 27/10, na redacção do 

D.L. n.º 244/95, de 14/09, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 109/01, de 

24/12) 

 

O processo é próprio sendo a Câmara Municipal da Marinha Grande competente para o 
processamento da contra-ordenação e aplicação da respectiva coima, quer em razão da matéria 

quer em razão do território, como resulta do disposto nos artigos 33º, 34º n.º 1 e 35º n.º 1 alínea 

a), todos do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, nas redacções dadas pelos Decreto-Lei 
n.º 356/89, de 17 de Outubro e Decreto-Lei n.º 244/95, de 14 de Setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 109/01, de 24 de Dezembro. 
 

 
I � ARGUIDA 

 

Atlético Clube Marinhense, contribuinte nº 501 224 254, com sede no Campo da Portela, 2430-
472 Marinha Grande. 
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II - FACTOS IMPUTADOS 

 
Vem a arguida acusada, nos presentes autos, da prática de uma infracção por violação do 

disposto no artigo 28º, nº 1, do Decreto-Lei nº 168/97, de 4 de Julho, na redacção dada pelo 

Decreto-Lei nº 57/2002, de 11 de Março 
O que constitui uma contra-ordenação prevista e punível na alínea g), nº 1, do artigo 38º e nº 5, 

do mesmo diploma, com coima graduada de 2.500,00 a 30.000,00 Euros, no caso de pessoas 
colectivas, por, no dia 5 de Outubro de 2004, pelas 00H05, ter sido constatado que o 
estabelecimento de restauração e/ou bebidas denominado �Bar 1923�, sito na Rua do Montepio, 

freguesia e concelho da Marinha Grande, propriedade de Atlético Clube Marinhense, se 

encontrava em pleno funcionamento sem, para o efeito, possuir a respectiva licença de 

utilização. 
 
 

III � PROVAS 

 

Os factos imputados à arguida foram constatados pela polícia de Segurança Pública na 

sequência de deslocação ao local (cf. fls. 2 e 3 dos autos). 
 
Foi instaurado processo contra-ordenacional nesta Câmara Municipal em 13/07/2007. 
No âmbito do processo de contra-ordenação foi a arguida notificada através do ofício nº 7127, 

de 18/07/2007 para, em cumprimento do disposto no artigo 50º do Decreto-Lei nº 433/82, de 27 
de Outubro, na redacção dada pelo Decreto-Lei nº 244/95, de 14 de Setembro, com as 

alterações introduzidas pela Lei nº 109/2001, de 24 de Dezembro, exercer o seu direito de 

defesa (cf. fls. 7 a 9 dos autos). 
A arguida apresentou, em 26/09/2007, uma exposição subscrita pela Dra. Susana Domingues, a 

qual, contudo, não foi tida em consideração uma vez que foi entregue nesta Câmara Municipal 

extemporaneamente. 
A arguida não juntou aos autos nenhum documento, nem prestou quaisquer esclarecimentos. 
 

 

IV � FACTOS PROVADOS 

 
Da prova coligida resultaram provados os seguintes factos com relevância para a presente 

decisão: 

 

a) No dia 5 de Outubro de 2004, pelas 00H05, na Rua do Montepio, nº 21, r/chão, 2430-
258 Marinha Grande, foi constatado que o estabelecimento comercial denominado �Bar 

1923�, propriedade de Atlético Clube Marinhense, com sede em Campo da Portela, 

2430-472 Marinha Grande, se encontrava em pleno funcionamento sem, para o efeito, 
possuir a respectiva licença de utilização; 

b) Tais factos foram constatados pela Polícia de Segurança Pública na sequência de 

deslocação ao local; 

c) O presente processo de contra-ordenação foi instaurado à proprietária do imóvel, ou 

seja, à associação Atlético Clube Marinhense; 

d) A pessoa identificada no auto de notícia que esteve na génese do presente processo de 

contra-ordenação é Isabel Maria Rodrigues Pinto Osório, exploradora do 

estabelecimento de restauração e/ou bebidas denominado �Bar 1923�; 



Reunião ordinária da Câmara Municipal da Marinha Grande realizada no dia 02/09/2010 

Acta n.º 22 

 

 47 

e) De acordo com a perspectiva perfilhada no Acórdão do Tribunal da Relação do Porto 

de 05/03/2003, �havendo cessão da exploração de estabelecimento, a obtenção da 

licença de utilização é da responsabilidade do cessionário�; 

f) A arguida nada tinha, pois, a ver com a exploração de tal estabelecimento à data dos 

factos; 

g) Não se vislumbra qualquer fundamento legal que permita imputar à arguida a contra-
ordenação em causa, por se não achar licenciada para a exploração de um 

estabelecimento... cuja exploração não era sua, mas de outrem; 

h) É ao utilizador, isto é, explorador do estabelecimento que compete, durante o tempo da 
sua utilização, rectius, exploração - certamente com fins lucrativos, acrescentamos - 
estar licenciado para a exploração do mesmo. 

 

Pelos motivos supra referidos não poderão os factos ser imputados à arguida, pelo que deverão 

os presentes autos ser ARQUIVADOS. 

 
Cumpra-se o disposto nos artigos 46º e 47º, ambos do D.L. n.º 433/82, de 27 de Outubro, na 

redacção do D.L. n.º 244/95, de 14/09, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 109/01, de 

24/12. 

  
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
26 - DECISÃO FINAL DE APLICAÇÃO DE COIMA NO ÂMBITO DO PROCESSO DE 

CONTRA-ORDENAÇÃO Nº 144/CO/2008, EM QUE É ARGUIDO ANTÓNIO 

MOREIRA SANTO. 

 
 
721 - Presente processo de contra-ordenação nº 144/CO/2008. 
 
A Câmara Municipal da Marinha Grande, no uso de competência que lhe é conferida pela 

alínea d) do n.º 7 do art. 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada 

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e pelo nº 1 do artigo 41º, do Decreto-Lei nº 168/97, de 

4 de Julho, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 57/2002, de 11 de Março profere 

contra António Moreira Santo, a seguinte 
 

Decisão Final 

(artº 54º n.º 2 e artº 58º, ambos do D.L. n.º 433/82, de 27/10, na redacção do 

D.L. n.º 244/95, de 14/09, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 109/01, de 

24/12) 

 

O processo é próprio sendo a Câmara Municipal da Marinha Grande competente para o 

processamento da contra-ordenação e aplicação da respectiva coima, quer em razão da matéria 

quer em razão do território, como resulta do disposto nos artigos 33º, 34º n.º 1 e 35º n.º 1 alínea 

a), todos do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, nas redacções dadas pelos Decreto-Lei 
n.º 356/89, de 17 de Outubro e Decreto-Lei n.º 244/95, de 14 de Setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 109/01, de 24 de Dezembro. 
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I � ARGUIDO 

 

António Moreira Santo, contribuinte nº 123 479 894, residente na Rua Álvaro Pires Miranda, 

Lote 42, 3º Esquerdo, Marrazes, 2445-369 Leiria. 
 
 
II - FACTOS IMPUTADOS 

 
Vem o arguida acusada, nos presentes autos, da prática de uma infracção por violação do 

disposto no artigo 14º, nº 1, do Decreto-Lei nº 168/97, de 4 de Julho, na redacção dada pelo 

Decreto-Lei nº 57/2002, de 11 de Março 
O que constitui uma contra-ordenação prevista e punível na alínea g), nº 1, do artigo 38º e nº 5, 

do mesmo diploma, com coima graduada de 2500 a 3.740,90 Euros, no caso de pessoas 
singulares, por no dia 12 de Julho de 2007, pelas 16H00, ter sido constatado que o 
estabelecimento de restauração e/ou bebidas denominado �Old Beach Club�, sito no Canto do 

Ribeiro, Praia Velha, S. Pedro de Moel, Marinha Grande, do qual é concessionário António 

Moreira Santo, contribuinte nº 123 479 894, residente na Rua Álvaro Pires Miranda, Lote 42-3º 

Esquerdo, Marrazes, 2445-369 Leiria, se encontrava em funcionamento, sem para o efeito 
possuir o necessário alvará de licença de utilização para estabelecimentos de restauração e/ou 

bebidas emitido pela Câmara Municipal da Marinha Grande. 
 
 
III � PROVAS 

 

Os factos imputados ao arguido foram constatados pela Autoridade de Segurança Alimentar e 

Económica na sequência de deslocação ao local (cfr. fls. 2 a 13 dos autos). 
 
Foi instaurado processo de contra-ordenação nesta Câmara Municipal em 02/05/2008. 
No âmbito do processo foi o arguido devida e regularmente notificado através do ofício nº 

240/2009, de 02/04/2009 para, em cumprimento do disposto no artigo 50º do Decreto-Lei nº 

433/82, de 27 de Outubro, na redacção dada pelo Decreto-Lei nº 244/95, de 14 de Setembro, 

com as alterações introduzidas pela Lei nº 109/2001, de 24 de Dezembro, exercer o seu direito 

de defesa (cf. fls. 17 a 19 dos autos). 
O arguido apresentou defesa escrita em 04/05/2009, alegando, em sua defesa o seguinte (cf. fls. 
20 e ss. dos autos): 
�O ora signatário encontra-se a explorar o estabelecimento de restauração e bebidas 

denominado �Old Beach�, sito no Canto do Ribeiro, Praia Velha, S. Pedro de Moel, freguesia 

e concelho da Marinha Grande, desde 01.01.1997. 

Desde a referida data que ao ora signatário anualmente, o Ministério do Ambiente, do 

Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional emite uma licença de ocupação 

provisória do domínio hídrico, conforme se alcança desde logo pelos documentos juntos como 

dos. 1, 2 e 3. 

As referidas licenças provisórias conforme se extrai do respectivo conteúdo permitiam ao ora 

signatário o exercício da actividade de restauração, pelo que não corresponde à verdade os 

factos descritos no auto de contra-ordenação em apreço. 

Refira-se por outro lado que o ora signatário no decurso do ano de 2000 deu entrada nos 

serviços competentes da Câmara Municipal da Marinha Grande de um projecto com vista ao 

licenciamento do já supra citado estabelecimento, sendo que tal processo apenas conheceu 
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desenvolvimentos de vulto após a primeira fiscalização levada a efeito pela Autoridade de 

Segurança Alimentar e Económica (12.07.2007). 

Facto que demonstra que o arguido sempre procurou pautar o exercício da sua actividade 

comercial pelo respeito integral pelas normas legais em vigor em matéria de licenciamento do 

estabelecimento comercial. 

Refere ainda o signatário, em abono da verdade, que ao longo de mais de uma década de 

existência do citado estabelecimento comercial todos os pareceres que foram sendo emitidos 

pelas entidades com competência na área do licenciamento do estabelecimento comercial 

foram favoráveis ao mesmo, facto que reforça a boa prática do arguido no sentido da 

adequação da sua conduta às normas legais em vigor. 

Finalmente informa o signatário que em 01.02.2008 foi emitida a favor do arguido a licença 

para ocupação do domínio público marítimo, relativamente ao supra identificado 

estabelecimento comercial, licença válida até 30/12/2011, com efeitos retroactivos desde 

30/09/2007 (�)�. 
 
O arguido arrolou duas testemunhas a fim de serem inquiridas sobre os factos de que vem 
acusado: Maria de Fátima Silva Aguiar e José Gonçalves Carvalho. 
Não obstante terem sido arroladas duas testemunhas no âmbito do presente processo de contra-
ordenação, entendeu-se não se justificar a sua inquirição, nos termos do disposto na alínea b) 

do nº 2 do artigo 103º do CPA. 
O arguido juntou ainda aos autos cópia dos seguintes elementos: alvará de concessão nº 

1.32.1.1/2005, do auto de vistoria da CCDRC e da licença para ocupação do domínio público 

marítimo, válida até 30/12/2011. 
 

 

IV � FACTOS PROVADOS 

 
Da prova coligida resultaram provados os seguintes factos com relevância para a presente 

decisão: 

 

a) No dia 12 de Julho de 2007, pelas 16H00, constatou-se que o estabelecimento de 
restauração e/ou bebidas denominado �Old Beach Club�, sito no Canto do Ribeiro, 

Praia Velha, S. Pedro de Moel, Marinha Grande, do qual é concessionário António 

Moreira Santo, contribuinte nº 123 479 894, residente na Rua Álvaro Pires Miranda, 

Lote 42-3º Esquerdo, Marrazes, 2445-369 Leiria, encontrava-se em funcionamento, sem 
para o efeito existir alvará de licença de utilização para estabelecimentos de restauração 

e/ou bebidas emitido pela Câmara Municipal da Marinha Grande; 

b) Os factos foram constatados pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica na 
sequência de deslocação ao local; 

c) O arguido foi devida e regularmente notificado para, querendo, exercer o seu direito de 
defesa, o que veio a suceder em 04/05/2009; 

d) Da defesa apresentada resulta o total desconhecimento, por parte do arguido, da 
obrigatoriedade de licenciar o estabelecimento denominado �Old Beach� como 

estabelecimento de restauração e bebidas junto desta Câmara Municipal; 

e) O estabelecimento de restauração e bebidas supra referido encontra-se instalado num 
equipamento de praia, pelo que se salienta, nesta sede, a perspectiva que vinha sendo 
seguida por esta autarquia à data dos factos e que de seguida se transcreve: 
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1- Um apoio de praia consiste no núcleo básico de funções e serviços infra-estruturados que, 

completo, integra vestiários, balneários, instalações sanitárias, postos de socorros, 

comunicações de emergência, informação e assistência a banhistas, limpeza da praia e recolha 

de lixo, sem prejuízo de, complementarmente, assegurar outras funções e serviços, 

nomeadamente comerciais. 

 

Não deve considerar-se apoio de praia, mas sim equipamento, nos termos do art. 59º, nºs 1 a 3 

do Decreto-Lei nº 46/94, uma instalação onde funciona, durante todo o ano, um bar-

esplanada, sendo esta a actividade económica principal e dominante da exploração (vide 

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 04/07/2006 do Relator João Belchior). 

 

2- Os apoios de praia estão sujeitos à obtenção de licença, que pode ser outorgada pelo prazo 

máximo de 10 anos. A instalação de exploração dos equipamentos estão sujeitas a contrato de 

concessão que, quando respeite a terrenos do domínio público, é precedida de concurso 

público. 

A questão que pode ser colocada neste contexto consiste em saber se a licença ou contrato de 

concessão referentes a apoios de praia ou equipamentos constituem títulos de utilização que 

englobem tanto a instalação como o exercício da própria actividade. 

 

3- No âmbito do Decreto-Lei nº 46/94, logo o art. 1º, refere que a licença ou contrato de 

concessão titulam a utilização privativa do domínio hídrico, isto é, do espaço físico em causa.  

A licença conferida pela Direcção Regional do Ambiente e Recursos Naturais (DRARN) ou a 

concessão autorizada pelo Ministro do Ambiente e Recursos Naturais não impedem que outras 

entidades intervenham no mesmo sector. O mesmo atestam os Acórdãos do Supremo Tribunal 

Administrativo de21/01/2003 (Relator António Madureira) e de 07/10/2003 (Relator São 

Pedro): 

 

a) �Estas licenças ou contratos não substituem, contudo, outras licenças exigidas por lei, com 

referência ao acautelamento de outros fins, cuja prossecução está confiada a pessoa colectiva 

diferente.� 

 

b) �A autorização do uso privativo do domínio hídrico, ao abrigo do disposto no Decreto-Lei 

nº 46/94, de 22 de Fevereiro, não substitui quaisquer outras licenças legalmente exigidas (�) 

Deste modo, o licenciamento de uma actividade (equipamento de praia) (�) traduz apenas a 

autorização necessária para essa forma de uso privativo do domínio hídrico, sem substituir o 

licenciamento municipal (�)�. 

 

4- Assim, o exercício de uma actividade de restauração ou de bebidas, apesar de se desenrolar 

num apoio de praia ou equipamento, dotado de um título de utilização, deve, no entanto, 

requerer o devido licenciamento ou autorização de utilização junto da Câmara Municipal, nos 

termos do disposto no art. 28º, nºs 4, 5, 6, do Decreto-Lei nº 168/97, competindo à Câmara 

Municipal notificar os proprietários ou exploradores para requererem a concessão de licença 

ou da autorização para serviços de restauração ou de bebidas, pois o título de utilização dos 

apoios de praia e equipamentos traduz apenas �a autorização necessária para essa forma de 

uso privativo de domínio hídrico�. 

 

A orientação que vinha sendo seguida pela Câmara Municipal da Marinha Grande 

passava pela desnecessidade, no caso de apoios de praia e equipamentos, da concessão de 

licença de utilização, título necessário para a abertura e exploração de um 

estabelecimento de restauração e bebidas. 
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De tudo o acima exposto resulta que: 

 

Pela concorrência de responsabilidades na criação de uma situação de facto ilícita, não poderão 

os factos ser imputados ao arguido, pelo que são os presentes autos ARQUIVADOS. 
 
Cumpra-se o disposto nos artigos 46º e 47º, ambos do D.L. n.º 433/82, de 27 de Outubro, na 

redacção do D.L. n.º 244/95, de 14/09, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 109/01, de 

24/12. 
  

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
27 - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR ACIDENTE 

DE VIAÇÃO, APRESENTADO POR DULCE MARIA DE FONT MARTINS � RUA 

GUILHERMINO MARQUES - MARINHA GRANDE - DEFERIMENTO 
 
 
722 - Presente requerimento apresentado por Dulce Maria de Font Martins (registo de entrada 
n.º E/7961/2010), no do qual solicita indemnização pelos danos decorrentes de acidente de 

viação ocorrido no dia 30-05-2010, na Rua Guilhermino Marques � Marinha Grande, quando 
entrava na gare de estacionamento existente na mesma e rebentou o pneu frente esquerdo ao 
passar pelo sumidouro desnivelado.  
 
Presente Informação n.º I/1219/2010 FO, de 09-08-2010, na qual se apreciam os factos 
invocados pela requerente e as provas produzidas, e se conclui que pela verificação cumulativa 

dos pressupostos da responsabilidade civil extracontratual (das pessoas colectivas públicas no 

domínio dos actos de gestão pública deve o Município da Marinha Grande indemnizar a 
requerente pelos danos que provavelmente não teria sofrido se não fosse a lesão. 
 
A Câmara Municipal apreciou e concordando com os fundamentos de facto e de direito 

constantes da citada informação n.º I/1219/2010 - FO, que fica anexa à presente 

deliberação e que aqui se dá por integralmente reproduzida (Anexo 4), delibera 

indemnizar a requerente, Dulce Maria de Font Martins, portadora do Cartão de Cidadão 

n.º 4063222 e do NIF 196785561, no valor de 96,00� (noventa e seis euros), incluindo IVA, 

contra a apresentação do respectivo recibo comprovativo da despesa, por se encontrarem 

preenchidos todos os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual das pessoas 

colectivas públicas no domínio das acções ou omissões  ilícitas, cometidas com culpa leve, 

pelos titulares dos órgãos, funcionários ou agentes, no exercício da função administrativa 

e por causa desse exercício � deveres objectivos de cuidado ou de vigilância - de acordo 

com o artigo 7.º, n.º 1, da Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
28 - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE UM 

ACIDENTE DE VIAÇÃO. REQUERENTE: SUSANA CATARINA MENDES 

CODINHA LOPES. 
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723 - Presente requerimento (E/1451, de 28 de Janeiro de 2010) apresentado pela Senhora 
Susana Catarina Mendes Codinha Lopes, em que solicita o pagamento das despesas resultantes 
do embate do seu veículo � matrícula 54-40-RB Opel Corsa � num buraco existente na via 
pública, sem a devida sinalização, quando circulava, no passado dia 21 de Janeiro de 2010, 
pelas 9h00, na zona industrial da Marinha Pequena, sita na Embra; 
 
Presente informação dos serviços responsáveis pela manutenção e conservação da rede viária 

sob a jurisdição deste Município, bem como pela correspondente sinalização; 
 
Presente informação n.º 09/NG/2010, que após análise dos factos e respectivo enquadramento 

jurídico, conclui que se encontram preenchidos os pressupostos cumulativos da 

responsabilidade civil extracontratual por facto ilícito passivo desta Câmara; 
 
Assim, esta Câmara Municipal, concordando com a informação n.º 09/NG/2010, cujos 
fundamentos de facto e de direito fazem parte integrante da presente deliberação (Anexo 5), 
determina acolher favoravelmente o pedido de indemnização (de cento e quarenta euros + 

IVA) formulado pela Senhora Susana Catarina Mendes Codinha Lopes, mediante a 

apresentação do respectivo recibo comprovativo da despesa, na medida em que exista dever 
de indemnizar por parte daquela, nos termos do regime de responsabilidade civil 
extracontratual do Estado e demais entidades públicas, aprovada pela Lei n.º 67/2007, de 31 de 

Dezembro. 
 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

29 - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PROVOCADOS POR ACIDENTE 

DE VIAÇÃO, APRESENTADO POR JOSÉ AUGUSTO JORGE MARIA. 

DEFERIMENTO. 
 
 
724 - Presente requerimento apresentado por José Augusto Jorge Maria, através do qual solicita 

indemnização por danos decorrentes de acidente de viação. 
 
Presente Informação n.º 28/2010/MAC, de 19 de Agosto, na qual se apreciam os factos 
invocados pelo requerente, concluindo-se que: 
- Pela verificação cumulativa dos pressupostos da responsabilidade civil extracontratual das 

pessoas colectivas públicas por danos decorrentes do exercício da função administrativa parece 

caber ao Município da Marinha Grande o dever de indemnizar o requerente. 
 
Assim, a Câmara Municipal, concordando com a Informação n.º 28/2010/MAC, que fica 

anexa e se dá por reproduzida (Anexo 6), delibera indemnizar o requerente, José Augusto 

Jorge Maria, no valor de duzentos e quarenta e nove euros, mediante a apresentação do 

respectivo recibo comprovativo da despesa, na medida em que se encontram reunidos os 

pressupostos da responsabilidade civil extracontratual das pessoas colectivas públicas, de 

acordo com o artigo o artigo 7º, n.º 1, do Regime da Responsabilidade Civil 

Extracontratual do Estado e demais Entidades Públicas, aprovado pela Lei n.º 67/2007, de 

31 de Dezembro. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 
30 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE ALIENAÇÃO DE GARAGEM DO BAIRRO 

SANTA ISABEL. DECISÃO FINAL. REQUERENTE: ABÍLIO MARTINS SILVÉRIO. 

 
 
725 - Considerando que no passado dia 2 de Junho de 2010, deu entrada nestes serviços 

camarários o pedido do Senhor Abílio Martins Silvério, em que solicita, nos termos do 

estipulado na escritura de compra e venda celebrada em 5 Julho de 2000, entre o mesmo e esta 
Câmara Municipal, autorização para poder vender a fracção M, garagem número doze, que faz 

parte de um conjunto de garagens, sito ao Salgueiro, freguesia e concelho de Marinha Grande, 
que o seu todo confronta do Norte com Joaquim Pedrosa, do Sul com Bairro Santa Isabel, do 
Nascente com Via Pública e do Poente com Jacinto Rino e outros; 
 
Considerando que em sua reunião de 24 de Junho de 2010, esta Câmara determinou, por 

deliberação devidamente fundamentada, notificar o requerente para audiência prévia escrita, 

nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, para se 

pronunciar, querendo, no prazo de dez dias úteis, sobre o provável indeferimento do pedido 
apresentado, na medida em que os elementos apresentados não permitiam verificar a existência 

de um motivo justificativo que fundamente o regime excepcional de afastamento da cláusula de 

inalienabilidade; 
 

Considerando que em sede de audiência prévia, o interessado alegou que não obstante esse 

regime excepcional de afastamento da cláusula de inalienabilidade prevista em todas as 

escrituras de compra e venda das garagens do Bairro Santa Isabel, a fracção C, garagem 

número três, tinha sido alienada pelos herdeiros de Senhora Maria, solicitando 
consequentemente ser informado dos motivos que deram lugar à respectiva excepção; 

 
Considerando que conforme previsto na escritura de compra e venda celebrada entre a 
Senhora Maria Rosa e esta Câmara, a primeira solicitou à segunda, autorização para poder 

vender a fracção C, garagem número três, em 23 de Outubro de 2001; 
 

Considerando que o correspondente procedimento administrativo não foi objecto de qualquer 

decisão por parte do então executivo; 
 

Considerando que em 12 de Dezembro de 2003, os herdeiros da Senhora Maria Rosa 
requereram a referida autorização; 

 
Considerando que decorrido mais de um ano sobre a data de entrada da autorização, sem que 

seja proferida qualquer decisão, os herdeiros da Sr.ª Maria Rosa procederam à venda, em 13 de 

Janeiro de 2005, da fracção C, garagem 3 ao Sr. Elísio Duarte; 
 

Considerando que o parecer jurídico 20/RC/2009, de 18 de Março, considerou, sem prejuízo 

do regime excepcional de afastamento da cláusula de inalienabilidade, que relativamente �à 

venda operada em 13/01/2005 a favor do Sr. Elísio Duarte, não deverá esta Câmara Municipal 

colocar qualquer obstáculo�, já que �não deu resposta atempada às solicitações feitas�, sob 

pena de se traduzir numa �actuação de venire contra factum proprium�; 
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Considerando que o projecto de decisão camarária de indeferir o pedido de alienação de 

garagem formulado pelo Senhor Abílio Martins Silvério não padece de vício de violação do 

princípio de igualdade, atentas as circunstâncias particulares em que ocorreu a venda da fracção 

C, garagem 3; 
 

Considerando que o Senhor Abílio Martins Silvério não apresentou quaisquer novos 

elementos que permitam determinar se os motivos alegados consubstanciam motivo justificado;  
 

Considerando os fundamentos de facto e de direito constantes da deliberação de 24 de Junho 

de 2010, que fazem parte integrante da presente deliberação; 

 

Esta Câmara Municipal delibera: 

 

 Indeferir o pedido formulado pelo Senhor Abílio Martins Silvério, na medida em 

que os elementos apresentados não permitem determinar a existência de um motivo 

justificativo que fundamente o regime excepcional de afastamento da cláusula de 

inalienabilidade; 
 
 Notificar, nos termos do Código de Procedimento Administrativo, o Senhor Abílio 

Martins Silvério da presente decisão. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
31 - CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E A 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO, 

MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE 

CONTENTORES E BALDES NO CONCELHO DA MARINHA GRANDE � 

ADJUDICAÇÃO 

 
 
726 - Presente o processo de aquisição nº 44/2010 � AP/DASU/HIG, realizado de acordo com 
deliberação camarária de 12 de Maio de 2010, acompanhado de relatório final do Júri, no qual é 

proposta a adjudicação do contrato, que tem por objecto a �Prestação de serviços de recolha e 

transporte de resíduos sólidos urbanos e a prestação de serviços de fornecimento, colocação, 

manutenção, substituição, lavagem e desinfecção de contentores e baldes no concelho da 

Marinha Grande�, à proposta apresentada pelo concorrente n.º 8 � ECOAMBIENTE-
CONSULTORES DE ENGENHARIA, GESTÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 

S.A./PRAGOSA AMBIENTE, SA pelo valor total de 2.368.290 euros (dois milhões, trezentos 
e sessenta e oito mil, duzentos e noventa euros) por ser a proposta que apresenta o mais baixo 
preço. 
 
Depois de examinado o referido processo, a Câmara Municipal, realizada a audiência 

prévia escrita e concordando com as conclusões do relatório final, datado de 01/09/2010, 

delibera, nos termos dos artigos 73.º, n.º 1 e 148º, n.º 4, ambos do Código dos Contratos 

Públicos e de acordo com o artigo 64.º, n.º 1, alínea q), da Lei 169/99, de 18 de Setembro, 

com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, aprovar as propostas 

constantes do referido relatório final e consequentemente adjudicar a �Prestação de 

serviços de recolha e transporte de resíduos sólidos urbanos e a prestação de serviços de 
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fornecimento, colocação, manutenção, substituição, lavagem e desinfecção de contentores 

e baldes no Concelho da Marinha Grande� à proposta apresentada pelo concorrente n.º 8 

� ECOAMBIENTE-CONSULTORES DE ENGENHARIA, GESTÃO E PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS, S.A./PRAGOSA AMBIENTE, SA pelo valor total de 2.368.290 euros 

(dois milhões trezentos e sessenta e oito mil duzentos e noventa euros) por ser a proposta 

que apresenta o mais baixo preço. 

 

Mais delibera notificar o adjudicatário para prestar caução correspondente a 5 % do 

preço contratual, nos termos da cláusula décima terceira do caderno de encargos e para 

assegurar o cumprimento do disposto no artigo 3.º, do programa do procedimento.  

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
32 - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO N.º 269/AP/SGAE/2010. CONCURSO PÚBLICO 

N.º 05/2010. 
 
 
727 - Presente despacho n.º 269/AP/SGAE/2010, de 24 de Agosto, do Sr. Presidente da Câmara 

Municipal, com o seguinte teor: 
 
Por deliberação camarária, de 29 de Julho de 2010, foi determinada a realização de concurso 

público com vista à Reabilitação do Edifício da Antiga Fábrica da Resinagem da Marinha 

Grande. 

O anúncio do concurso foi publicado no Diário da República, em 20 de Agosto corrente. Nesse 

anúncio identificam-se os alvarás exigidos (n.º 8). Verifica-se, no entanto, que no artigo 19.º, 

alínea c), do programa do procedimento não estão incluídos, por lapso, esses alvarás que são 

os correctos de acordo com a informação técnica que sustentou a deliberação de abertura e 

que, aliás, correspondem à concreta obra a executar. 

Este evidente lapso na manifestação de vontade da entidade adjudicante deve ser corrigido de 

imediato de modo a não criar dúvidas por parte dos interessados e na medida em que o 

disposto no programa do concurso prevalece sobre as indicações constantes do anúncio 

(artigo 132.º, n.º 6, do Código dos Contratos Públicos). 

 Esta correcção justifica que se prorrogue o prazo para a apresentação das propostas, em 

função do tempo já decorrido que se cifra em seis dias seguidos. 

A urgência na tomada desta decisão assenta na necessidade de fornecer aos interessados 

quanto antes uma clarificação definitiva quanto ao alvará exigido, assim como no facto de se 

tratar de uma obra financiada, o que impõe a adjudicação do contrato num prazo muito curto. 

Os fundamentos enunciados preenchem os requisitos constantes do artigo 68.º, n.º 3, ambos da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

Assim, rectifico o artigo 19.º, alínea c), do Programa do Procedimento, que passa a ter a 

seguinte redacção:�Alvará contendo as seguintes habilitações. i) 1ª subcategoria da 1.ª 

categoria e da classe correspondente ao valor global da proposta; ii) 1.ª subcategoria da 4.ª 

categoria e da classe correspondente ao valor dos trabalhos especializados que lhe respeite, 

consoante a parte que a esses trabalhos cabe na proposta�, e prorrogo o prazo para 

apresentação de propostas em seis dias seguidos, tudo nos termos dos artigos 50.º, n.º 3, 64.º, 

n.º 2 e 36.º, n.º 1, do Código dos Contratos Públicos, e do artigo 18.º, n.º 1, alínea b), do 

Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho e dos artigos 64.º, n.º 2, alínea q) e 68.º, n.º 3, ambos da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 
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O presente despacho deve ser objecto de ratificação pela Câmara Municipal, na sua próxima 

reunião. 

 
A Câmara Municipal delibera, nos termos do artigo 68.º, n.º 3, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, do artigo 18.º, n.º 1, alínea 

b), do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e dos artigos 36.º, n.º 1, 50.º, n.º 3 e 64.º, n.º 2, 

todos do Código dos Contratos Públicos, ratificar o despacho transcrito. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 





33 - CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2010: REDE DE SANEAMENTO DO LUGAR DE 

ALBERGARIA - COLECTOR B34   
CONCURSO PÚBLICO N.º 02/2010: REDE DE SANEAMENTO NO LUGAR DA 

PASSAGEM - VIEIRA DE LEIRIA - SUB-BACIA 1 - 1ª. FASE 
 
 
728 - Por deliberação camarária, de 24 de Junho passado, foram apreciadas as listas de erros e 

omissões apresentadas, no âmbito do Concurso Público n.º 01/2010, com o objecto identificado 

em epígrafe. 
 
Por deliberação camarária, de 9 de Junho passado, foi rectificada a lista de medições, no âmbito 

do Concurso Público n.º 02/2010, com o objecto identificado em epígrafe. 
 
De acordo com os relatórios finais de ambos os procedimentos, o preço da proposta mais baixa 

cabe no âmbito da competência para autorização da despesa do Presidente da Câmara. 
 
No entanto, o facto de decisões intermédias terem sido adoptados pela Câmara Municipal 

impõe que esta delegue no seu Presidente a competência para a adjudicação dos contratos e 

trâmites subsequentes. 
 
Assim, a Câmara Municipal delibera, de acordo com os artigos 64.º, n.º 1, alínea q) e 65.º, 

n.º 1, ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 

de Janeiro, com o artigo 18.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e com o 

artigo 109.º, n.º 1, do Código dos Contratos Públicos, delegar no seu Presidente a 

competência para adjudicar e aprovar a minuta do contrato no âmbito de cada um dos 

procedimentos identificados em epígrafe, com efeitos reportados a 25 de Agosto de 2010 e 

delibera, ainda, ratificar os actos já praticados desde essa data. 

 

A presente deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
34 - BENEFICIAÇÃO DA RUA ANTÓNIO MARIA DA SILVA � CONCURSO 

PÚBLICO Nº. 01/2009 (DIRM) � APROVAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO 

 
 
729 - Através de deliberação camarária, de 01 de Julho de 2010, foram aprovados erros e 

omissões no âmbito da empreitada de Beneficiação da Rua António Maria da Silva. 
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O adjudicatário foi notificado para apresentar os documentos de habilitação a prestar caução, 

nos termos legais e regulamentares aplicáveis. 
 
Em 10 de Agosto corrente, foram apresentados os documentos de habilitação e prestada a 

caução. 
 
Nestes termos, estão reunidas as condições para que a Câmara Municipal proceda à aprovação 

da minuta do contrato, de acordo com o artigo 98º., nº. 1, do Código dos Contrato Públicos. 
 

Assim, a Câmara Municipal delibera aprovar a minuta de contrato a celebrar no âmbito 

do procedimento supra referido, nos termos do artigo 98º., nº. 1, do Código dos Contrato 

Públicos. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
35 - XXII TORNEIO DE VOLEIBOL DE PRAIA S. PEDRO DE MOEL � PEDIDO DE 

APOIO 

 
 
730 - Presente informação n.º I/1255/2010 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

(DASED), datada de 17/08/2010, dando conta de um pedido de apoio financeiro apresentado 
pelo Sport Operário Marinhense, em ofício enviado à Câmara datado de 6 de Agosto, para 

apoio à realização do XXII Torneio de Voleibol de Praia S. Pedro de Moel. 

 

A Câmara apreciou a informação anexa e considerando a importância do trabalho 

desenvolvido em prol da modalidade e da divulgação do nosso Concelho em todo o país 

pelo Sport Operário Marinhense, delibera ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da 

Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11 de 

Janeiro, aprovar a atribuição de um subsídio no valor de dois mil e quinhentos euros 

(2.500�) ao Sport Operário Marinhense, NIF: 501417702, para apoiar na organização do 

XXII Torneio de voleibol de Praia S. Pedro de Moel. 

 

A verba encontra cabimentação favorável na classificação económica 06/040701, da Acção 

0102 / 2010 / 130 do Plano de Actividades Municipais. 

 

Delibera ainda que a entidade contemplada com o subsídio supramencionado deverá, 

obrigatoriamente, fazer chegar à autarquia, no prazo de 60 dias após recebimento da 

comunicação da atribuição do subsídio por parte do Município, todos os comprovativos 

das despesas, assim como um relatório que inclua fotografias, número total de 

participantes e fotocópias de todos os artigos sobre o evento divulgados na comunicação 

social local e nacional. 

 

Mais se informa que a entidade acima mencionada está em condições de beneficiar do 

apoio proposto, uma vez que possui nesta data a sua situação contributiva regularizada 

perante a Segurança Social e a Fazenda Pública, certidões devidamente arquivadas na 

Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
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36 - GRUPO DESPORTIVO CASA ÁGUIA COMPETIÇÃO � PEDIDO DE APOIO 

 
 
731 - Presente informação n.º I/1261/2010 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

(DASED), datada de 18/08/2010, dando conta de um pedido de apoio financeiro apresentado 
pelo Grupo Desportivo Casa Águia Competição, em ofício enviado à Câmara datado de 27 de 

Maio, para apoiar a sua participação no Campeonato Nacional de Clubes Mar Surf-Casting. 
 

A Câmara apreciou a informação anexa e considerando a importância do trabalho 

desenvolvido em prol da modalidade e da divulgação do nosso Concelho em todo o país 

pelo Grupo Desportivo Casa Águia Competição, delibera ao abrigo da alínea b) do n.º 4 

do art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002 

de 11 de Janeiro, aprovar a atribuição de um subsídio no valor quinhentos euros (500�) 

ao Grupo Desportivo Casa Águia Competição, NIF: 505233959, para apoiar a sua 

participação no Campeonato Nacional de Clubes Mar Surf-Casting. 

 
A verba encontra cabimentação favorável na classificação económica 06/040701, da Acção 

0102 / 2010 / 130 do Plano de Actividades Municipais. 

 

Delibera ainda que a entidade contemplada com o subsídio supramencionado deverá, 

obrigatoriamente, fazer chegar à autarquia, no prazo de 60 dias após recebimento da 

comunicação da atribuição do subsídio por parte do Município, todos os comprovativos 

das despesas efectuadas, assim como um relatório que inclua fotografias, número total de 

participantes deslocados para as competições e fotocópias de todos os artigos sobre o 

evento divulgados na comunicação social local e nacional. 

 

Mais se informa que a entidade acima mencionada está em condições de beneficiar do 

apoio proposto, uma vez que possui nesta data a sua situação contributiva regularizada 

perante a Segurança Social e a Fazenda Pública, certidões devidamente arquivadas na 

Secção de Contabilidade desta autarquia. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 
 

 

37 - ATRIBUIÇÃO A TÍTULO EXCEPCIONAL DE HABITAÇÃO SOCIAL SITA NA 

AVENIDA DA LIBERDADE BLOCO M 1.º DIREITO, CASAL DE MALTA, A 

LEONEL VIEIRA CUNHA, POR MOTIVO DE RISCO EMINENTE DE RUÍNA DA 

RESIDÊNCIA ACTUAL. 
 
 
732 - Presente informação n.º 742/2010 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto - 
DASED- datada de 25/08/2010, a dar conta da gravidade da situação habitacional do munícipe 

- Leonel Vieira Cunha e respectivo agregado familiar � e da consequente necessidade de 
realojamento, com carácter de urgência, por parte do Município da Marinha Grande. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, considerando que: 

- Os rendimentos do agregado familiar não lhe permitem fazer face ao pagamento de uma 

renda no mercado livre de arrendamento; 

- O apoio familiar de retaguarda é inexistente; 
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- A inscrição em habitação social, data de 2005, 

- Houve um agravamento considerável no estado de degradação da habitação na qual o 

agregado reside actualmente; 

- A habitação corre o risco de ruir a qualquer momento; 

- Estão em jogo vidas humanas; 

- O Auto de Vistoria, confirma a inexistência de condições de segurança e de salubridade, 

delibera no uso da competência prevista na alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei 169/99, 

de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, em conjugação com a alínea d) do artigo 24.º da Lei n.º 159/99, de 14 de 

Setembro, atribuir a habitação social correspondente ao 1.º direito do Bloco M sito na 

Avenida da Liberdade, Casal de Malta a Leonel Vieira Cunha, contribuinte fiscal número 

157 512 622. 

 

Mais delibera que a renda, no valor de 58,75� (cinquenta e oito euros e setenta e cinco 

cêntimos), aplicada nos termos do Decreto-lei n.º 166/93, de 7 de Maio, entre em vigor, a 

partir do mês de Setembro. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
38 - ACTUALIZAÇÃO ANUAL DE RENDAS APOIADAS PARA ENTRADA EM 

VIGOR A PARTIR DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. 
 

 

733 - Presente informação n.º 1295 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto � 
DASED, datada de 25/08/2010, referente à actualização, a partir do próximo mês de Outubro, 

das rendas de duas fracções de habitação social, pertença da Autarquia. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, tendo em conta o decreto-lei n.º 166/93, de 7 

de Maio, delibera no uso de competência prevista nas alíneas b) e d) do n.º 7 do art.º 64.º 

da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, proceder à actualização anual das rendas dos seguintes blocos:  

 

A partir de Outubro/2010: 
 
1 - Avenida da Liberdade (Bloco L/M) 

 

 

BLOCO 

 

 

MORADOR 

 

 

FOGO 

 

DATA 

CONTRATO 

 

 

RENDA/09 

 

 

 

RENDA/2010 

M Adriano Jorge Carriço 2.º Dto 4/10/2007 5,62� 5,69� 
 

2 � Rua Júlio Braga Barros 
 

BLOCO 

 

MORADOR 

 

FOGO 

DATA 

CONTRATO 

 

RENDA/09 

 

RENDA/2010 

5 Célia Maria R. Lourenço 2.º D 28/09/2005 14,30� 36,00� 

 

 

Mais delibera ainda que as rendas acima indicadas, entrem em vigor a partir de 1 de 

Outubro do corrente ano. 
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
39 - REAPRECIAÇÃO DO VALOR DE ALGUMAS RENDAS DE HABITAÇÃO 

SOCIAL, POR MOTIVO DE REAJUSTAMENTO DO RENDIMENTO MENSAL 

CORRIGIDO. 
 
 
734 - Presente informação n.º 1293/2010 da Divisão de Acção Social, Educação e Desporto 

(DASED), datada de 25/08/2010, referente à necessidade de reapreciação do valor de algumas 

rendas de habitação social, as quais por motivo de alteração do rendimento mensal corrigido do 

agregado familiar, sofreram alterações. 
 
A Câmara analisou a referida informação e, ao abrigo do decreto-lei n.º 166/93, de 7 de 

Maio, delibera no uso de competência prevista nas alíneas b) e d) do n.º 7 do art. 64.º da 

Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro, concordar com a alteração dos valores das seguintes rendas: 

 

1 - Avenida da Liberdade (Bloco L/M) 

 

 

BLOCO 

 

 

MORADOR 

 

 

FOGO 

 

VALOR A 

APLICAR 

L Maria Filomena B. Santos 2.º Fte Dto 5,67� 
 

2 � Rua da Charnequinha 

 

BLOCO 

 

MORADOR 

 

FOGO 

VALOR A 

APLICAR 

46 Laurinda Pereira Rodrigues R/C Dto 15,21� 
46 Maria Manuela Paulo Jesus 1.º Esq. 16,30 

 
3 � Rua António Lopes 

 

LOTE 

 

MORADOR 

 

FOGO 

VALOR A 

APLICAR 

29 Amílcar Matos Saraiva 41 20,12� 
 
4 - Rua Júlio Braga Barros 

 

BLOCO 

 

MORADOR 

 

FOGO 

VALOR A 

APLICAR 

1 Idalina Lourenço Escada 2.º B 36,48� 
 

 

Mais delibera que os valores a aplicar tenham início já a partir do mês de Setembro do 

corrente ano. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 
40 - AVERBAMENTO NO TÍTULO DE INSCRIÇÃO E AQUISIÇÃO DA FRACÇÃO 

CORRESPONDENTE AO R/C A DO BLOCO 30, SITO NA RUA GENERAL 

HUMBERTO DELGADO, A FAVOR DE CESÁRIO JOSÉ MENDES MATOS. 
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735 - Por escritura pública celebrada em 03/12/2003, ao abrigo do disposto no Decreto-Lei nº 

199/2002, de 25 de Setembro, foi efectuada a transferência patrimonial do IGAPHE � Instituto 
de Gestão e Alienação do Património Habitacional do Estado -  para o Município da Marinha 

Grande, dos direitos e obrigações sobre as fracções autónomas sitas nas freguesias da Marinha 

Grande e de Vieira de Leiria e descritas no documento complementar anexo à referida 

escritura. 
 
Nos termos da cláusula 2ª, nº 1, alínea a) da mencionada escritura, o Município aceitou, �...a 

partir da data da respectiva transmissão a responsabilidade pelos direitos e obrigações...� 
decorrentes dos contratos �...de venda em propriedade resolúvel, escritos ou verbais, 

celebrados pelo IGAPHE ou pelas entidades que o antecederam na titularidade daquele 

património.� 

 
Em 02/02/2004 foi recebido nesta Câmara Municipal ofício do IGAPHE, registado com o n.º 

de entrada 935, com a epígrafe �Transferência dos Bairros do IGAPHE para a Câmara 

Municipal da Marinha Grande�, através do qual foi anexada �listagem dos moradores em 

propriedade resolúvel e respectivas prestações�. (cfr. doc. 1). 
 
Do referido documento consta o processo do morador - adquirente Cesário José Mendes Matos, 

cujo pagamento da última prestação ocorreu a 11/08/2008, através da guia de receita número 

3/1765. 
 

Considerando que: 

 
- de acordo com o art.º 2º, nºs 4 e 5 do Decreto-Lei 167/93, de 7 de Maio:  

 4 � �Com o pagamento da última prestação extingue-se o regime de propriedade 

resolúvel, sendo o facto averbado no título de aquisição�. 

5 � �Com base no disposto no número anterior, podem os interessados requerer às 

conservatórias do registo predial os respectivos averbamentos na inscrição do prédio.� 

 
a Câmara, ao abrigo da alínea d) do n.º 7 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, republicada em anexo à Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, conjugado com os 

números 1 e 2 do art.º 1º do Decreto-Lei n.º 167/93, de 7 de Maio, determina que sejam 

accionados os mecanismos com vista ao averbamento no título de inscrição e aquisição da 

fracção correspondente ao rés-do-chão A do Bloco 30, sito na Rua General Humberto 

Delgado, a favor de Cesário José Mendes Matos, dando assim por extinto o regime de 

Propriedade Resolúvel. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 


41 - RESUMO DE TESOURARIA 

 

 

Presente resumo da Tesouraria Municipal, referente ao dia um de Setembro de dois mil e dez, o 
qual apresenta o seguinte valor na rubrica �Total de Disponibilidades�: 1.329.704,66 � (um 
milhão, trezentos e vinte e nove mil, setecentos e quatro euros e sessenta e seis cêntimos). 
 

A Câmara tomou conhecimento. 
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736 - De acordo com o previsto no art.º 83º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara delibera por 

unanimidade analisar os seguintes assuntos: 

 

1. �BENEFICIAÇÃO DA RUA PROF. ALBERTO NERY CAPUCHO E RUA 

ENG.º BERNARDINO BARROS GOMES� � CONCURSO PÚBLICO N.º 07/2007 

(DIRM) � TRABALHOS A MENOS 

 

2. �BENEFICIAÇÃO DA RUA SOCIEDADE BENEFICÊNCIA E RECREIO 1.º DE 

JANEIRO - ORDEM� � CONCURSO PÚBLICO N.º 10/2007 (DIRM) � 

TRABALHOS A MENOS 

 

3. �BENEFICIAÇÃO DA RUA PROF. ALBERTO NERY CAPUCHO E DA RUA 

ENG.º BERNARDINO BARROS GOMES� � CONCURSO PÚBLICO N.º 07/2007 

(DIRM) � RATIFICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO E DA 

SUSPENSÃO DOS TRABALHOS. 

 

4. ARRUAMENTO PARALELO À ESTRADA DOS GUILHERMES E DUAS 

INTERSECÇÕES GIRATÓRIAS. APROVAÇÃO DE ERROS E OMISSÕES E 

RECTIFICAÇÕES POR INICIATIVA DA ENTIDADE ADJUDICANTE. 

 

 

 







 

1 - �BENEFICIAÇÃO DA RUA PROF. ALBERTO NERY CAPUCHO E RUA ENG.º 

BERNARDINO BARROS GOMES� � CONCURSO PÚBLICO N.º 07/2007 (DIRM) � 

TRABALHOS A MENOS 

 

 

737 - Presente informação da DIRM com a ref. SS-31.2010, propondo a supressão de trabalhos 

da empreitada indicada em epígrafe no valor de 19.413,24� (dezanove mil, quatrocentos e treze 
euros e vinte e quatro cêntimos), de acordo com o disposto no art. 28º do Dec. Lei 59/99, de 02 

de Março. 
 
Presentes mapa de orçamento dos trabalhos por executar e mapa dos autos dos trabalhos 

realizados. 
 
Assim, apreciados os mapas e a informação técnica com a ref. SS � 31.2010, que fica 

anexa (Anexo 7) e aqui se dá por integralmente transcrita, a Câmara Municipal delibera 

aprovar trabalhos a menos da empreitada designada por �BENEFICIAÇÃO DA RUA 

PROF. ALBERTO NERY CAPUCHO E RUA ENG.º BERNARDINO BARROS 
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GOMES�, adjudicada à firma LENAPRÉDIO, L.DA, no valor de 19.413,24� (dezanove 

mil, quatrocentos e treze euros e vinte e quatro cêntimos), de acordo com o disposto no 

art. 28º do Dec. - Lei N.º 59/99, de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

2 - �BENEFICIAÇÃO DA RUA SOCIEDADE BENEFICÊNCIA E RECREIO 1.º DE 

JANEIRO - ORDEM� � CONCURSO PÚBLICO N.º 10/2007 (DIRM) � TRABALHOS A 

MENOS 

 
 
738 - Presente informação da DIRM com a ref. smv � 24.2010, propondo a supressão de 

trabalhos da empreitada indicada em epígrafe no valor de 43.885,28� (quarenta e três mil 

oitocentos e oitenta e cinco euros e vinte e oito cêntimos), de acordo com o disposto no art. 28º 

do Dec. Lei 59/99, de 02 de Março. 
 
Presentes mapa de orçamento dos trabalhos por executar e mapa dos autos dos trabalhos 
realizados. 
 
Assim, apreciados os mapas e a informação técnica com a ref. smv � 24.2010, que fica 

anexa (Anexo 8) e aqui se dá por integralmente transcrita, a Câmara Municipal delibera 

aprovar trabalhos a menos da empreitada designada por �BENEFICIAÇÃO DA RUA 

SOCIEDADE BENEFICÊNCIA E RECREIO 1º DE JANEIRO � ORDEM�, adjudicada 

à firma CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL, SA, no valor de 43.885,28� (quarenta e três 

mil oitocentos e oitenta e cinco euros e vinte e oito cêntimos), de acordo com o disposto no 

art. 28º do Dec. - Lei N.º 59/99, de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

3 - �BENEFICIAÇÃO DA RUA PROF. ALBERTO NERY CAPUCHO E DA RUA 

ENG.º BERNARDINO BARROS GOMES� � CONCURSO PÚBLICO N.º 07/2007 

(DIRM) � RATIFICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO E DA SUSPENSÃO DOS 

TRABALHOS. 

 

 

739 - Presente informação da D.I.R.M., com a ref.ª SS-10.2010, propondo a ratificação da 

prorrogação do prazo de execução da empreitada por mais 90 dias, determinada pelas 

condições climatéricas adversas e, principalmente, pelo início das obras de reabilitação da 

Escola Secundária Calazans Duarte, que condicionaram em grande medida o normal 
desenvolvimento dos trabalhos e a ratificação da suspensão da obra, a partir do dia 1 de Agosto 

de 2009 até ao dia 14 de Julho de 2010, decorrente da falta da anuência da Segurança Social 

para a cedência de terreno necessária para a materialização da solução preconizada em projecto. 
 
Considerando que o Caderno de Encargos possibilita a prorrogação do prazo de execução 

(ponto 5.2.1). 
 

Considerando que o n.º 3 do artigo 160º do Decreto - Lei n.º 59/99, de 02 de Março, admite a 

possibilidade de modificar o plano de trabalhos vigente. 
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Assim, apreciada a informação com a ref.ª SS-10.2010, que fica anexa (Anexo 9) e aqui se 

dá por reproduzida, a Câmara Municipal delibera ratificar a suspensão da empreitada e 

ratificar a prorrogação do prazo de execução em noventa dias da empreitada de 

�Beneficiação da Rua Prof. Alberto Nery Capucho e da Rua Eng.º Bernardino Barros 

Gomes�, nos termos do disposto no ponto 5.2.1 do Caderno de Encargos, no n.º 1 do art. 

13º do Decreto � Lei n.º 6/2004, de 6 de Janeiro e do n.º 3 do artigo 160º e do artigo 186.º, 

ambos do Decreto � Lei n.º 59/99, de 02 de Março. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 

 

4 - ARRUAMENTO PARALELO À ESTRADA DOS GUILHERMES E DUAS 

INTERSECÇÕES GIRATÓRIAS. APROVAÇÃO DE ERROS E OMISSÕES E 

RECTIFICAÇÕES POR INICIATIVA DA ENTIDADE ADJUDICANTE. 

 

 

740 - No âmbito do procedimento identificado em epígrafe foram apresentadas, através de 

plataforma electrónica, listas de erros e omissões do projecto de execução, nos termos do artigo 

61.º, do Código dos Contratos Públicos. 
 
Na sequência de pedidos de esclarecimentos formulados por interessados foi constatada a 

necessidade de aditar novas peças desenhadas ao projecto de execução inicialmente patenteado. 
 
Presente Informação com referência CS/10, da Divisão de Apoio Técnico e Logístico, de 1 de 

Setembro, na qual se apreciam as listas de erros e omissões apresentadas e se enquadra a 

necessidade de junção de novos elementos. 
 
A aceitação de um erro de quantidades no artigo 2.1. do respectivo mapa, determina a elevação 

do preço base do procedimento em 5.100,00 Euros, que passa a ascender a 934.341,49 Euros, a 

que acresce IVA à taxa legal. 
 
A aceitação de erros e omissões e a junção de novos elementos ao projecto de execução 
patenteado determinam a prorrogação do prazo para a apresentação das propostas por período 

correspondente ao prazo inicialmente fixado em trinta dias, de acordo com o artigo 64.º, n.º 2, 

do Código dos Contratos Públicos. 
 
Assim, a Câmara Municipal, concordando com a informação da DATLO, que fica anexa 

(Anexo 10) e se dá por reproduzida, nos termos do artigo 50.º, n.º 3, do artigo 61.º, n.º 5 e 

do artigo 64.º, n.º 2, todos do Código dos Contratos Públicos, delibera: 

a) Aceitar os erros e omissões constantes da informação técnica identificada; 

b) Aprovar, em consequência, o mapa de quantidades final da empreitada que já 

incorpora os erros e omissões aceites; 

c) Fixar o preço base do procedimento em 934.341,49 Euros, a que acresce IVA à 

taxa legal; 

d) Rejeitar os demais erros e omissões apresentados, com os fundamentos constantes 

da referida informação; 

e) Aprovar e aditar ao projecto de execução as plantas referenciadas na informação 

citada e que são presentes; 
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f) Prorrogar o prazo para a apresentação das propostas em trinta dias, a contar da 

data da respectiva publicação no Diário da República; 

g) Rectificar o lapso de escrita que consta da subalínea i), da alínea c), do n.º 1, do 

artigo 19.º, do programa do procedimento, devendo ler-se �da 2.ª categoria� em 

lugar de �da 2.ª subcategoria�. 

 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. 

 
 







APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

 

 

741 - Por último a Câmara, usando a faculdade que lhe confere o n.º 3 do art.º 92º, da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

delibera por unanimidade aprovar esta acta em minuta. 

 

E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião eram 19:00 

horas. 

 

No final foi elaborada esta acta, que eu, Maria Fernanda Carvalho Vaz, 

Coordenadora Técnica, vou assinar, nos termos do n.º 2 do art.º 92º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

 

 

 

O Presidente 

 

 

 

A Secretária da reunião 

 


